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Introducere 

 

Modulul „Comunicarea educațională“ a fost elaborat în cadrul proiectului 

„Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activități de mentorat“, 

finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Programul Operaţional 

Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. 

Scopul proiectului este de a asigura accesul la un învățământ de calitate pentru 

elevii din mediul rural, prin îmbunătățirea și profesionalizarea formării continue a cadrelor 

didactice din învățământul obligatoriu, care primesc, prin intermediul proiectului, un sprijin 

semnificativ în dezvoltarea carierei prin activități de mentorat. 

Proiectul urmărește: 

 îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice, abilitarea acestora de a construi o ofertă 

educaţională modernă şi diversificată, centrată pe nevoile de dezvoltare ale elevilor 

şi pe nevoile specifice comunităţii locale, care să corespundă standardelor naţionale 

de calitate; 

 furnizarea pentru cele 6000 de cadre didactice şi cele 300 de şcoli cuprinse în 

proiect de resurse de predare-învăţare în vederea îmbunătăţirii etosului şi a culturii 

instituţionale (elaborarea unor strategii proprii de dezvoltare instituțională prin 

aplicarea principiilor de asigurare a calității în educație);  

 promovarea de către beneficiarii direcţi ai proiectului (cadre didactice) a unui proces 

de învăţare centrat pe valorile democrației, nediscriminării, diversității și respectului 

pentru valorile celuilalt, pe nevoile elevilor, cu caracteristicile lor individuale, pe 

implicarea activă în viața comunității;  

 structurarea unor competențe profesionale ale cadrelor didactice care să permită 

formarea la elevi a unor capacități de învățare de-a lungul întregii vieți, precum și de 

integrare socială armonioasă, inclusiv sporirea șanselor de a urma parcursuri de 

învățare ulterioare care să le faciliteze găsirea unui loc de muncă într-o piață a 

muncii modernă, flexibilă și incluzivă; 

  stimularea şi sprijinirea personalului şcolilor să practice un management de succes 

al propriei cariere didactice şi, astfel, să contribuie la transformarea instituţiei şcolare 

într-o „organizaţie care învaţă” şi se dezvoltă permanent.  
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Obiectivul specific al proiectului este să provoace schimbări conceptuale și practice în 

procesul educativ care se desfășoară în scolile din mediul rural, prin formarea și 

profesionalizarea unui corp de formatori-mentori în județele incluse în proiect și prin 

dezvoltarea unui program de formare continuă a cadrelor didactice în conformitate cu 

cerințele educaționale actuale, centrat pe metode noi, interactive, de predare-învățare, 

utilizarea unor mijloace eficiente de cunoaștere a elevilor și de construire a climatului școlii, 

instrumente de stimulare a interesului părinților și al comunității pentru educație. Cadrele 

didactice incluse în proiect au astfel șansa de a beneficia de un program de formare 

acreditat, integrat, flexibil și adaptat nevoilor proprii de dezvoltare, livrat în școala în 

care activează. Parcurgerea programului va implica dobândirea de credite profesionale 

transferabile și deschiderea de noi oportunități pentru avansare în carieră. 

Seria de 8 module de formare elaborate în cadrul proiectului constituie atât bază de 

curs, cât și resurse valoroase pe care cadrele didactice le pot utiliza în procesul de predare – 

învățare - evaluare și cuprinde următoarele titluri: 

1.Strategii didactice în perspectivă transdisciplinară 

2.Evaluarea formativă în contextul învățării  

3.Stiluri de predare, stiluri de învățare;  

4.Comunicarea educațională  

5.Consilierea educațională 

6. Calitatea în educație  

7. Dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice  

8. Management instituțional și management de proiect 

 

 În elaborarea modulelor s-au avut în vedere: 

 actualitatea temelor în raport cu tendințele contemporane ale politicilor educaționale 

europene/ mondiale; 

 adecvarea la categoriile de competențe considerate prioritare în unitățile școlare în 

urma unei analizei de nevoi realizate în cadrul proiectului; 

 selectarea unor conținuturi care să se adreseze tuturor categoriilor de cadre 
didactice; 

 includerea elementelor de utilizare a TIC în cadrul fiecăruia dintre ele; 

 asigurarea unui echilibru optim între abordările teoretice, temele de reflecție și 
exercițiile aplicative 
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Modulul “Comunicarea educaţională” are drept scop crearea unui model eficient şi 

eficace de comunicare intra şi interinstituţională, ţinând cont de funcţiile acesteia, prin 

exersarea tipurilor de comunicare în raport cu vârsta, statutul social şi nivelul educaţional, 

astfel încât să se reducă barierele de comunicare.Competenţele specifice pe care modulul le 

dezvoltă sunt: 

 
 utilizarea limbajelor de comunicare: defensivă, proiectivă, nonviolentă, 

persuasivă, paradoxală; 

 aplicarea comunicării specifice jocului şi dramei în mediu educaţional; 

 recunoaşterea particularităţilor comunicării în grupuri de copii, preadolescenţi, 

adolescenţi, tineri, adulţi şi utilizarea acestora în îmbunătăţirea comunicării 

educaţionale; 

 identificarea şi micşorarea barierelor de comunicare. 

 
Modulul propune cursanţilor o reflecţie asupra funcţiilor specifice comunicării în cadrul 

unităţilor de învăţământ, ţinând cont de tipurile şi particularităţile de comunicare.  

Tema a fost gândită astfel încât să iasă din tiparele promovate de multe alte cursuri, 

renunţând la abordarea clasică şi completând prin conţinuturi, prin obiectivele specifice 

asumate, informaţii şi competenţe legate de psihologia comunicării, particularităţi ale 

comunicării legate de vârstă (pornind de la preşcolari până la ciclul superior al liceului), dar şi 

metode de îmbunătăţire a comunicării la nivelul grupurilor.  

Pornind de la axioma Şcolii de la Palo Alto „nu se poate să nu se comunice”, 

considerăm că jocul şi teatrul pot îmbunătăţi relaţionarea intrainstituţională, utilizând diferite 

canale între emiţători şi receptori, motiv pentru care au fost alese din multitudinea de  

metode şi tehnici de comunicare. 

Prezentul modul va aduce în atenţia cursanţilor importanţa dezvoltării reţelelor 

organizaţionale, noi metode de abordare a barierelor de comunicare, precum  şi dezvoltarea 

relaţiilor publice ale factorilor educaţionali.  

 

O gamă variată de aplicații,  invitații la reflecție și exerciții creative susține reperele 

teoretice incluse în modul și oferă cursanților posibilitatea de a transpune tematica specifică 

referitoare la comunicare în contextul real al comunităților educaționale din care fac parte.  
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1. FUNCŢIILE COMUNICĂRII 

 

 

 

 

 

Despre comunicarea educaţională aveţi deja foarte multe informaţii din timpul formării 

iniţiale, dar şi de la cursurile pe care le-aţi urmat în formarea continuă. Comunicarea 

instituţională este influenţată de diferiţi factori interni şi externi, obiectivi ori subiectivi, 

materiali, cognitivi, psihologici, sociali. Ceea ce ne propunem să discutăm împreună este 

legat de modul în care elementele comunicării – emiţătorul, receptorul, canalul şi codul, 

mesajul şi contextul în care a fost transmis – îndeplinesc funcţiile comunicării. 

Este ceea ce dorim să se întâmple după parcurgerea 

acestui modul! 

 

 

 

 

 

 

 

Vom considera comunicarea instituţională un proces prin care un mesaj purtător de 

informaţii trece de la o sursă spre un receptor, într-un  anumit context, putând fi distorsionat 

de zgomote şi urmat de feedback, cu scopul transmiterii unor înţelesuri, producând relaţii 

interpersonale şi interacţiuni sociale. 

  Provocare 

 

      Repere teoretice 
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Dacă ne gândim la funcţiile limbajului putem să le punem în corespondenţă cu 

elementele comunicării: 

- funcţia emotivă îndeplinită de emiţător; 

- funcţia de cunoaştere îndeplinită de receptor; 

- funcţia poetică deţinută de mesaj; 

- funcţia metalingvistică a codului; 

- funcţia referenţială dată de context; 

- funcţia fatică îndeplinită de canalul de transmitere (referitor la caracterul pur 

exterior al limbajului, de a întreţine convorbirea personajelor în procesul de 

comunicare, fără a transmite ceva; funcţie a limbajului prin care se stabileşte sau 

se menţine contactul dintre partenerii de comunicare) 

Dacă ne referim la comunicarea non-verbală, putem adăuga şi alte funcţii alături de 

cele menţionate mai sus: 

- accentuare a comunicării verbale 

- completare a mesajului transmis verbal 

- contrazicere a unor aspecte transmise verbal 

- control al fluxului comunicaţional 

 

            Aplicaţie  

Construiţi un mesaj verbal pe care să-l transmiteţi scris unui coleg. 

Transmiteţi apoi acelaşi mesaj oral, ţinând cont de funcţiile comunicării non-verbale. 

 

În cazul comunicării educaţionale ne vom opri la următoarele funcţii: informativă, 

emoţională, de motivare şi de control deoarece sunt cele mai importante şi des exersate în 

organizaţia şcolară. 
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1.1. Funcţia informativă 

 

În şcoala dumneavoastră funcţia informativă (fie că sunteţi de acord sau nu) este cea 

mai importantă. Toţi actorii comunicării – elevi, dascăli, personal administrativ, părinţi, 

parteneri din comunitate, reprezentanţi ai inspectoratului şcolar – emit şi primesc informaţii 

prin diferite canale. Aceste informaţii influenţează, dirijează interesele şi cunoştinţele. Ele pot 

fi: anunţuri administrative, conţinuturi ştiinţifice, culturale sau de divertisment, experienţe 

împărtăşite etc. 

Funcţia informativă are un puternic efect  subliminal şi persuasiv astfel încât, bine 

stăpânită, poate promova valori şi impune modele comportamentale. Pentru aceasta trebuie 

să existe permanent intervenţii prin care să se verifice înţelegerea cuvintelor, a sensurilor lor, 

a implicaţiilor acestora asupra comunicatorilor. Este bine să se cadă de acord asupra codului 

utilizat, iar simplitatea, claritatea, umorul să nu lipsească. Zâmbetul ca modalitate de 

apreciere, mâna ridicată vertical ca semn pentru atragerea atenţiei sunt exemple de coduri la 

care puteţi apela. 

Obţinerea de informaţii este foarte importantă pentru factorii decizionali (knowledge 

management) în vederea dezvoltării organizaţionale. 

 

            Aplicaţie  

Care sunt persoanele care vă transmit informaţii într-o zi de şcoală? Ce tip de informaţii 

primiţi? Care dintre ele vă sunt utile şi care nu? 

Notaţi ce tip de informaţii daţi într-o zi şi cui. La care dintre ele aţi fi putut renunţa? 

 

 

            Aplicaţie  

Căutaţi pe internet informaţii despre un proiect educaţional de interes individual sau pentru 

care puteţi aplica împreună cu elevii dumneavoastră. 
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1.2. Funcţia emoţională 

 

Deşi este considerată funcţia esenţială a artei verbale, de cele mai multe ori este 

ignorată sau în cel mai bun caz minimalizată în organizaţiile educaţionale. Există ordine seci 

sau imperative, informaţii care nu îşi găsesc utilitatea, discursuri calpe, regulamente, decizii, 

monologuri, formule de convenienţă şi multe critici. Se uită că mesajul transmis exprimă 

sentimentele şi poziţia emiţătorului faţă de acesta. 

Funcţia emoţională dovedeşte starea afectivă, valorile morale, culturale şi nu doar 

capacităţile cognitive ale celui care deţine o informaţie. Evidenţierea stării interne a 

emiţătorului, subliniată prin limbajul paraverbal (ton, ritm, intonaţie), nonverbal (atitudine 

deschisă, gesturi, mimică) şi verbal (exclamaţii, interjecţii, utilizarea anumitor cuvinte), are un 

rol important în exprimarea propriei poziţii. 

Limbajul emoţional pune accentul pe cum se spune şi nu neapărat pe ce se spune, 

stabileşte o anumită relaţie de comunicare şi cultivă interesul receptorului pentru mesajul 

transmis. 

 

            Aplicaţie  

Exersaţi funcţia emoţională pentru diferite tipuri de mesaje şi receptori: 

 - pentru colegi = transmite-ţi-le propunerea dumneavoastră de a organiza cu toţii pentru 

elevi o seară de dans; 

- pentru elevi = transmite-ţi-le propunerea dumneavoastră de a organiza igienizarea 

voluntară a unui spaţiu 

- părinţilor = transmite-ţi-le propunerea dumneavoastră de a organiza o activitate culturală 

împreună cu elevii 
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1.3. Funcţia de motivare 

 

Funcţia de motivare se suprapune peste cea informaţională şi emotivă însă o 

prezentăm separat pentru a sublinia importanţa ei în viaţa unei organizaţiei şi în 

managementul resurselor umane. 

Ierarhia trebuinţelor umane stabilită de Abraham Maslow dovedeşte că oamenii au 

următoarele nevoi: 

 fiziologice:aer,apă,somn, adăpost;  

 de securitate fizică şi psihică; 

 de apartenenţă la un grup social; 

 de stimă şi recunoaştere; 

 de autorealizare – creştere, împlinire, dezvoltare, creaţie.  

Stăpânind aceste cunoştinţe şi considerând că primele trepte sunt îndeplinite în 

organizaţia dumneavoastră, funcţia de motivare se va apleca spre nevoia de recunoaştere a 

valorii personale şi pe nevoia de autorealizare. 

Premisele  motivaţionale sunt: unele nevoi nesatisfăcute, odată îndeplinită o 

trebuinţă, individul trece la alta, există o ordine de satisfacere a trebuinţelor, nesatisfacerea 

unei nevoi inferioare împiedică trecerea la o nevoie superioară, iar factorii care aduc 

satisfacţie după Frederick Herzberg sunt:  

 Munca în sine – varietatea acţiunilor 

 Recompensele materiale 

 Relaţiile personale – lucru în echipă 

 Condiţii de muncă şi siguranţă – laborator 

 Modalităţi de evaluare – varietatea tipurilor 

 Deţinerea de responsabilităţi - autoevaluarea 

 Creşterea, dezvoltarea personală – note mai mari 

 Recunoaşterea realizărilor – diplome, laude 

 

            Aplicaţie  

Stabiliţi o modalitate de motivare atunci când transmiteţi un mesaj elevilor referitor la 

păstrarea curăţeniei în şcoală.  
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            Aplicaţie  

Alcătuiţi o listă cu factorii care vă motivează să lucraţi în şcoala dumneavoastră. Comentaţi 

în comisia metodică din aria curriculară. Ce v-ar face să lucraţi mai bine? 

 

1.4. Funcţia de control 

 

Funcția de control se exercită simultan cu cele de mai sus şi apare în cazul 

inspecţiilor şcolare, realizarii unor rapoarte, dări de seamă şi evaluări.  

Această funcţie s-ar realiza mai uşor dacă în procesul de comunicare s-ar cere şi s-ar 

oferi adesea  feedback, ar exista o monitorizare planificată şi nu s-ar ignora comunicarea 

emoţională. 

 

   Reflecţie 

 Cuvintele sunt fiinţe vii, capabile să facă treaba la care au fost trimise. Şi fiindcă sunt 

fiinţe vii, viaţă din viaţa celui care le-a creat, ele-l însoţesc până la judecata „de apoi”, ca 

nişte copii ai lui, cu toate isprăvile, cu toate consecinţele lor. Mărturisirea lor cu pocăinţă, mai 

poate schimba situaţia. 

Părintele Arsenie Boca  

 

 

    

 

 

 

 

 

Pentru informaţii suplimentare despre funcţiile comunicării, vă recomandăm să accesaţi: 

www.limbaromana.avenir.ro 

 

                 

           Extindere       
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Exerciţiu creativ 

Compuneţi o poezie intitulată „Comunic” şi care să conţină 4 strofe. Fiecare dintre ele să 

aibă următoarele acronime: informez, emoţie, motivare, control. 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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2. FORME ALE COMUNICĂRII  

        

                    

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Comunicarea defensivă (de apărare) 

Comportamentul defensiv este definit ca acel comportament care apare când un 

individ percepe o ameninţare sau anticipează o ameninţare din partea grupului. Persoana 

care se comportă defensiv, deşi îşi va îndeplini sarcinile în interiorul grupului, va consuma 

multă energie pentru a se apăra de eventualele ameninţări: se va gândi cum o văd ceilalţi şi 

ce va trebui să facă pentru a avea o imagine mai favorabilă, cum ar putea câştiga, domina, 

impresiona cum să scape de pedeapsă şi/sau cum ar putea evita sau minimaliza efectele 

unui eventual atac din partea grupului. 

La nivelul comunicării în grup sau al celei interpersonale, comportamentul defensiv 

generează ascultare defensivă (individul ascultă dar nu comentează, nu are replică) însoţită 

de atitudini şi mimică ce ilustrează la creşterea nivelului de apărare a individului (privirea în 

jos, dă din cap afirmativ fără a-şi privi interlocutorul sau priveşte pe lângă acesta etc.). 

De cealaltă parte, a emiţătorului, starea defensivă a acestuia, împiedică ascultătorul 

să se concentreze asupra mesajului. Mesajul este distorsionat în egală măsură şi de 

emiţătorii defensivi şi de receptorii defensivi. Cu cât o persoană devine mai defensivă, cu 

atât devine mai puţin capabilă să perceapă cu acurateţe motivaţiile, valorile şi emoţiile 

emiţătorului.  

Sunt elevii unei clase influenţaţi de felul nostru de a 

comunica? 

Cum se reflectă în stilul de comunicare al elevilor 

Provocare 

 

      Repere teoretice 
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Analizând înregistrări audio ale unor discuţii în grup, J.R. Gibb stabileşte că eficienţa 

comunicării şi comportamentul defensiv sunt invers proporţionale: creşterea uneia se face pe 

seama scăderii celeilalte1.  

Înregistrând şi analizând timp de 8 ani discuţii în diferite stări şi medii, J.R. Gibb descoperă 6 

perechi de comportamente defensiv / suportive (ne-defensive): 

 

Mediu/climat 

defensiv 

Mediu/climat suportiv  

1. evaluare  1. descriere  

2. control 2. centrare pe problemă  

3. strategie  3. spontaneitate  

4. neutralitate  4. empatie  

5. superioritate  5. egalitate 

6. certitudine  6. provizorat 

Dacă un comportament observat de ascultător / receptor la emiţător se încadrează în 

caracteristicile din coloana din stânga îl va determina pe receptor să-şi ridice nivelul de 

defensivă. Gradul de manifestare a unor astfel de comportamente depinde de nivelul de 

defensivă al ascultătorului, dar şi de climatul din grup la momentul respectiv2. 

De exemplu, dacă tonul vocii, conţinutul mesajului sau alt comportament al 

emiţătorului îi pare receptorului a fi de tip evaluator, atunci receptorul intră în gardă, în 

apărare, în defensivă: 

Directorul (D): Câţi elevi de la clasele a VIII-a au venit la pregătirea pentru teze? 

Profesorul de matematică(P): Cam jumătate. 

D: Păi, ce temă aţi avut de au venit aşa puţini? Probabil că tema aleasă nu a fost 

suficient de interesantă sau motivantă pentru ei. 

P: Aaaaa, a fost tema stabilită conform planificării! 

D: Îhm, deci temele din planificare sunt de vină! 

P:(lăsând privirea în documentele ţinute în mână – apariţia comportamentului 

defensiv): … temele sunt decise de colectivul catedrei de matematică… 

D (intrând şi el în defensivă): Ei, nu era o acuzaţie, era o simplă constatare. 

                                                 
1 J.R. Gibb, "Defense Level and Influence Potential in Small Groups," in L. Petrullo and B. M. Bass (eds.), Leadership and Interpersonal 
Behavior(New York: Holt, Rinehart and Winston, 1961), pp. 66-81 
2 (2). J. R. Gibb, "Sociopsychological Processes of Group Instruction," in N. B. Henry (ed.), The Dynamics of Instructional Groups(Fifty-
ninth Yearbook of the National Society of the Study of Education, Part II, 1960), pp. 115-135. 
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Dacă dialogul va continua astfel, comunicarea va rămâne ineficientă, problema 

(prezenţa de 50%) va rămâne nerezolvată. 

 Desigur există factori care pot inhiba o astfel de reacţie de defensivă: dacă 

receptorul crede că emiţătorul îl consideră un egal şi se comportă spontan şi deschis 

caracterul evaluator al mesajului poate fi neutralizat parţial sau chiar nici măcar perceput: 

P: Buna ziua, doreaţi să-mi vorbiţi? 

D: Da, intraţi şi luaţi loc vă rog! Îmi cer scuze că v-am chemat din pauză, dar doream 

să ştiu cum merge pregătirea cu cei din clasele a VIII-a. Câţi aţi avut ieri? 

P: Doar jumătate, că de, a venit primăvara…  Lăsând gluma la o parte, tema propusă 

pentru ieri era una pe care cei mai mulţi o stăpânesc foarte bine aşa că nu aveau nevoie 

de…  

D: Totuşi e bine ca ei să fie prezenţi la toate temele, nu cred că le strică! Credeţi că ar 

avea eficienţă dacă am vorbi cu diriginţii celor două clase, şi am anunţa părinţii? 

P: Da, n-ar fi rău. Pot să fac o sugestie şi să spun că ar fi bine să veniţi şi dvs. la 

discuţia cu părinţii? 

………………… 

 

 

 

Aceleaşi principii se aplică şi celorlalte 5 perechi ce categorii de comportamente 

potenţial producătoare de climat defensiv. 

Problema onestităţii în raporturile din interiorul grupului sau organizaţiei se poate 

pune şi din perspectiva comunicării defensive. În cazul unui comportament relaţional onest, 

chiar dacă există atitudini de apărare acestea nu vor modifica major sentimentele pe care un 

individ le resimte faţă de celălalt.  

Aflat într-o situaţie de comunicare defensivă individul poate găsi modalităţi prin care 

să nu fie nevoit să-şi mascheze teama, nevoia de control sau agresivitatea. Unul dintre 

aceste mecanisme este onestitatea, prin care, cel aflat în defensivă îi expune celuilalt 

temerile, limitele, dorinţele. În culturile puternic concurenţiale (ca cele din firmele mari sau din 

Aplicaţie 

În cuprinsul celui de-al doilea dialog identificaţi secvenţele în care 
profesorul şi directorul se situează pe acelaşi nivel. Când este 
spontan directorul, dar profesorul? 
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şcolile de top), onestitatea dusă până la extrem poate pune individul într-o poziţie vulnerabilă 

– prea mulţi îl cunosc prea bine iar imaginea lui socială va avea de suferit. 

În concluzie, comunicare defensivă este un proces de conformare la ceea ce individul 

consideră că trebuie să fie, iar comunicarea non-defensivă o conformare la ceea ce 

individul este deja. Totuşi comunicarea non-defensivă conţine riscurile scăderii auto-reflecţiei 

personale fapt inacceptabil pentru orice cetăţean integrat social, integrare care are ca bază 

imaginea socială3. 

 

2.2. Comunicarea proiectivă  

Comunicarea proiectivă este un gen de mecanism de apărare în care subiectul 

„proiectează” în exteriorul său, asupra lumii, ceea ce este inacceptabil pentru sine. (M. 

Minulescu, Tehnici proiective, Editura Titu Maiorescu, Bucureşti, 2000). Din cercetarea 

experimentală a acestui mecanism de apărare a apărut şi s-a dezvoltat o latură a psihologiei, 

psihologia proiectivă. 

Metodele convenţionale de evaluare a personalităţii foloseau şi folosesc şi acum în 

chestionare întrebări a căror răspunsuri puteau fi intuite de un individ avizat. Lawrence K. 

Frank propune în 1939 o metodă, o tehnică, de evaluare a personalităţii prin analiza reacţiilor 

avute de subiect în timpul comunicării cu o altă persoană numită stimul. Această persoană, 

special instruită, este deci cea care va genera şi urmări reacţiile subiectului în timpul 

dialogului. Întrebările puse subiectului sunt ambiguu formulate astfel încât acesta nu poate 

intui răspunsurile. Această tehnică a fost numită „proiectivă”.   

  Reflecție 

„Trăsătura fundamentală a unei tehnici proiective constă în faptul că evocă despre subiect 

ceea ce este, în diferite moduri, expresia lumii sale personale şi a proceselor personalităţii 

sale”  (L. K. Frank, Projective Methods, Oxford, Buckwell Scientific Publishing, 1948).  

 

Fenomenul proiecţiei constă în transferul de la/către celălalt a unor caracteristici psihice 

sau chiar atribuirea unor comportamente. Felul în care individul (persoana supusă evaluării) 

                                                 
3 Georgescu Matei - Introducere în psihologia comunicării  - Bucureşti: Editura Fundaţiei România de Mâine, 2007 pp 98-104.  
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comunică, poate fi înţeles ca o reacţie selectivă, „proiectivă”, determinată de caracteristicile 

de personalitate, la ansamblul stimulilor contextului4. 

Referindu-se la conţinutul proiecţiei şi la raportul dintre individ şi interlocutor (sau 

subiect – stimul), A. Ombredane5 propune trei specii ale proiecţiei:  

- proiecţia speculară (reflexivă) – individul, regăseşte în interlocutor caracteristici pe 

care şi le atribuie.  

- proiecţia catharctică (purificatoare) – individul atribuie celuilalt caracteristicile 

personale pe care consideră că nu a reuşit/nu-şi permite să le deţină:  

Individul afirmă: Eu nu îl urăsc pe celălalt! (sau Nu îmi pot permite să-l urăsc!) apoi 

proiectează conţinutul agresiv, inacceptabil pentru el  (ura) asupra celuilalt: Celălalt mă 

urăşte pe mine;  

- proiecţia complementară – constă în atribuirea celuilalt a unor conţinuturi, 

comportamente de care subiectul nu este neapărat conştient (nesiguranţă): 

Celălalt este nesigur pe sine, eu sunt cel care îl pot ajuta. 

„Celălalt”, interlocutorul, este cel care provoacă proiecţia (atribuirea) caracteristicilor 

inconştiente ale individului. Are astfel loc o inversare de roluri prin care individul îşi regăseşte 

echilibrul, liniştea pentru că a transferat către interlocutor acele caracteristici de care nu era 

conştient dar care pentru el erau inacceptabile.   

Trebuie menţionat că pot fi proiectate şi caracteristici pozitive nu doar cele negative. E 

vorba de obiecte idealizate sau personaje ideale care pot da indicii despre idealul interior al 

individului. Astfel de personaj-ideal este canavaua pe care individul îşi „brodează” propriile 

reprezentări inconştiente.  

 

                                                 
4 M. Georgescu, Vademecum în psihologie proiectivă, Oscar Print, Bucuresti, 2005, pp. 11-28 
5 A. Ombredane, „Distinction et la mise en place des aspects de la projection”, în Bulletin de Psychologie, nr. 6, 1962, pp. 55-62. 

Aplicaţie 

Răspundeţi la următoarele întrebări: 
Comunicarea profesor - elev poate fi una proiectivă?  
Care dintre speciile de proiecţie se regăsesc în timpul unei ore de 
predare a unei discipline oarecare?  
Dar în timpul unei ore de dirigenţie?  
Identificaţi 2 situaţii de comunicare proiectivă între elevi. 
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2.3. Comunicarea non-violentă   

Una dintre definiţiile acceptate ale comunicării este aceea de proces de exprimare a 

nevoilor. 

Cea mai cunoscută listă ierarhică de nevoi/trebuinţe este piramida lui Abraham 

Maslow care structurează trebuinţele umane pe 5 nivele. Alte liste de nevoi, precum cea a lui 

Freud sunt neglijate. Freud identifică două tipuri de nevoi elementare pe care le numeşte 

pulsiuni: 

- pulsiunile vieţii, din care fac parte cele auto-conservative şi cele sexuale 

- pulsiunile morţii, unde sunt cuprinse fenomene care ţin de nevoia de 

durere(masochismul), nevoia de a rămâne bolnav sau nevoia de a se plasa repetat în 

contexte nefericite. 

Niciuna dintre aceste teorii nu ţine cont de contextele culturale specifice în care se află 

subiectul. 

Individul, incapabil să-şi satisfacă nevoile în contextul său socio-cultural, ajunge la 

frustrare , la conflict, la violenţă. Sursa violenţei, a conflictului este, aşadar existenţa unei 

trebuinţe nesatisfăcute.  

Non-violenţa nu înseamnă adoptarea unei atitudini pasive, necombatante, de evitare 

a conflictului ci contactul cu sursele conflictului.  Aceste surse de conflict, nesatisfacerea 

unor nevoi, sunt cele care fac subiectul comunicării non-violente şi nu efectele nesatisfacerii 

acestor nevoi sau resursele, evident limitate, ce ar putea satisface aceste nevoi. 

Reperele practice ale comunicării non-violente  au fost constituite de către Marshall 

Rosenberg în cadrul Centrului de Comunicare Non-violentă pe care l-a înfiinţat. 

 „Tot ceea ce facem este în slujba nevoilor noastre. Când extindem acest simplu concept şi 

asupra celorlalţi, ne dăm seama că nu avem duşmani, că ceilalţi nu fac decât ceea ce ştiu ei 

mai bine pentru a-şi îndeplini propriile nevoi” Marshall B. Rosenberg 

 

Premizele Comunicării Non-violente (după M. B. Rosenberg) 

 

1. Toate fiinţele umane împărtăşesc acelaşi set de nevoi. 

2. În fiecare moment încercăm să ne împlinim nevoile cum ştim mai bine. 

3. Sentimentele noastre depind de împlinirea sau neîmplinirea nevoilor noastre. 

4. Violenţa este o expresie tragică a unor nevoi neîmplinite. 

5. Fiecare dintre noi dispune de resurse interioare remarcabile dacă ni se oferă empatie 

pentru a intra în contact cu ele. 
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6. Stă în natura umană să dăruiască şi să primească empatic, să se afle în slujba vieţii, să 

contribuie la bunăstarea proprie şi a celorlalţi. 

7. Toate nevoile pot fi împlinite în mod paşnic. Există nenumărate strategii pentru aceasta. 

8. Oamenii au liber arbitru. Nu suntem direct răspunzători de tot ce ni se întâmplă, însă 

alegem cum reacţionăm şi cum gândim. 

9. Anumite moduri de gândire şi exprimare tind să ne deconecteze de forţa vitală care se 

afla în interiorul nostru şi al celorlalţi, în timp ce altele, dimpotrivă, întăresc aceasta 

legătura. 

 

Principii de bază 

 

Comunicarea non-violentă, ca proces, începe cu observarea celorlalţi şi ajunge la  

diferenţa dintre rezultatele observaţiei şi judecăţile sau interpretările noastre. Comunicare 

non-violentă creează o legătură între gândurile, sentimentele noastre şi nevoile sau valorile 

care le generează.  

M. B. Rosenberg  susţine că practicând comunicarea non-violentă vom putea să 

identificăm şi să exprimăm clar strategii de satisfacere a nevoilor. În accepţiunea comunicării 

non-violente conceptul de nevoie umană nu apare ierarhizat ca la Abraham Maslow sau în 

alte teorii ci, aici, se face referire numai la nevoile de bază, nevoi de bază care pot diferi de 

la un subiect la altul. 

Comunicarea non-violenta ne oferă instrumente concrete pentru crearea de relaţii bazate 

pe compasiune, înţelegere şi respect reciproc: 

 Separarea observaţiei de evaluare; a fi capabili să observăm ceea ce se întâmplă 

fără să evaluăm sau să judecam lucrul respectiv şi să specificăm comportamentele şi 

condiţiile care ne afectează. 

 Separarea sentimentelor de gânduri; a fi capabili să ne exprimăm stările interioare 

într-un mod care nu implică judecarea, criticarea sau învinovăţirea celuilalt. 

 Conectarea la nevoile umane universale împlinite sau neîmplinite din noi 

 Solicitarea a ceea ce dorim într-un mod limpede şi într-un limbaj concret şi eliberat de 

ambiguităţi şi noţiuni abstracte. 
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2.4. Comunicarea persuasivă  

Comunicarea persuasivă apare în procesul decizional cu scopul de a orienta acest 

proces către decizia dorită prin modificarea atitudinii celui care va lua decizia (receptorul), în 

condiţiile în care receptorul nu se simte în nici un fel constrâns de emiţător. Emiţătorul 

(persuasivul) realizează un context nou prin care mesajul său este prezentat ca cea mai 

bună soluţie.  

Cititorul lucrărilor de comunicare persuasivă are ca motivaţie dobândirea unor tehnici 

de manipulare prin care acesta speră să poată controla receptorul. Psihic, aceasta denotă, 

pentru emiţător, importante tare la nivelul stimei de sine. Emiţătorul consideră că va câştiga 

mai multă siguranţă dacă receptorul se comportă conform nevoilor sale. 

Comunicarea persuasivă se poate face, de exemplu, prin: 

1. apelul la diferite norme (corectitudine, reuşită, prestigiu etc.) celălalt poate fi 

constrâns la conformare. Sub aspect tehnic, manipularea normelor se poate face prin6: 

- mod de prezentare: atitudine, mimică, vestimentaţie; 

- limbaj: cuvinte cheie, clişee; 

- raportare implicită la norme: discreditarea unora şi acreditarea altora. 

Elemente de comunicare care susţin persuasiunea7: 

- zâmbet, amabilitate, comportament agreabil; 

- atingerea fizică; 

- naturaleţea discursului şi umorul; 

- apelul la complicitate şi încredere reciprocă; 

- apelul la valori comune, trecut comun, legături comune actuale; 

- sublinierea caracterului „special” al relaţiei; 

- evocarea pericolului ruperii relaţiei privilegiate. 

2. sugestie, al cărui mesaj este astfel formulat încât să producă receptorului 

răspunsul aşteptat. Dacă răspunsul este cel aşteptat se spune că emiţătorul şi receptorul 

rezonează8. Pentru ca receptorul să poată fi sugestionat este necesar ca: 

- să dispună de posibilitatea de a nu se supune mesajului (dacă receptorul nu are această 

opţiune, avem un ordin nu o sugestie);  

- să nu existe control conştient al mesajului; 

                                                 
6 A. Muchielli, Arta de a influenţa, Polirom, 2002, pp. 165 
7 A. Muchielli, Arta de a influenţa, Polirom, 2002, pp. 126 
8 De la latinescul resonantia – răspuns (n. a..) 
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- prelucrarea  cognitivă a mesajului, la nivelul receptorului, să fie minimizată.  

De aceea sugestia, comunicarea sugestivă şi evident manipularea se adresează atât 

domeniului subconştient, cât mai ales celui inconştient.  

Un mesaj sugestiv, manipulator, de succes, prezintă următoarele caracteristici: 

- nivelul de elaborare al mesajului şi nivelul de inteligenţă al receptorului sunt proporţionale; 

- nivelul de atenţie acordat de către receptor mesajului este proporţional cu probabilitatea 

schimbării atitudinale (cu cât mesajul va fi considerat mai important cu atât şansa ca 

receptorul să-şi schimbe atitudinea, comportamentul sau decizia este mai mare); 

- nivelul de sugestibilitate şi nivelul stimei de sine sunt invers proporţionale; 

- atitudinea ţintă (cea pe care şi-o va asuma receptorul după ce va răspunde sugestiei) va 

trebui să se afle în discrepanţă optimă cu atitudinea ce se doreşte a fi schimbată deoarece 

un mesaj aflat prea aproape sau prea departe de atitudinea subiectului ar putea rata 

obiectivul;  

Tehnicile de influenţare sugestivă au fost dezvoltate în domeniul comercial şi cel politic. Iată 

câteva dintre acestea: 

- repetarea mesajului – reclama pentru acelaşi produs o găsim în întreaga mass-media; 

- inducerea de reacţii emoţionale (secvenţele în care se solicită bani pentru a ajuta diferite 

persoane să urmeze proceduri medicale în străinătate); 

- utilizarea mesajelor ce provoacă anxietate - stare de nelinişte sau de aşteptare încordată 

(„Mâine, în ziarul nostru veţi vedea, fotografii explozive, cu diva Cutare, care îşi va dezvălui 

secretele”); 

- utilizarea de argumente elaborate („Laboratorul X, foloseşte enzima QWXY pentru a 

produce această cremă de seară”); 

- prestigiul emiţătorului, acesta trebuie să fie expert şi/sau o personalitate carismatică 

(reclamele pentru o firmă de panificaţie făcute de dr. Melcinicovski). 

Comunicarea persuasivă are ca finalitate conformarea subiectului la mesajul 

persuasiv prin: 

 conformarea la situaţie (jocul de rol): există roluri pe care subiectul le joacă în ciuda 

faptului că intră în contradicţie cu atitudinile sale, graţie nevoii de conformare la 

situaţie. 

 conformarea la imaginea de sine auto-atribuită: are ca tehnică specifică cererea în 

etape denumită „piciorul în uşă” (foot-in-the-door). Subiectului i se face o primă 

cerere modestă, dificil de refuzat, cu scopul de a-l implica si de a-l face să răspundă 

favorabil. Urmează o a doua cerere, cea reală, mai mare, care, deşi era obiectivul 
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iniţial, nu a fost dezvăluită în momentul primei cereri, modeste. Reuşita cererilor în 

etape (secvenţe) ţine de intervalul dintre acestea. Prin conformarea la prima cerere 

subiectul îşi atribuie o anumită imagine/însuşire, atitudine, pe care se obligă să o 

respecte acceptând şi o a doua cerere. Subiectul este convins de faptul că 

acceptarea primei cereri a făcut-o în virtutea propriilor caracteristici personale. 

 implicarea subiectului în decizie şi responsabilizarea sa: are ca tehnică specifică 

„aruncarea mingiei la înălţime mică” (low-balling) şi faptul că este mai uşor de prins. 

Se obţine conformarea la o cerere mică, dificil de refuzat, urmată de cererea reală. 

Spre deosebire de tehnica anterioară, costurile cererii şi nu cererea reală sunt 

ascunse iniţial. De exemplu, afişarea costurilor fără taxe. Angajarea în decizie, prin 

acceptarea cererii iniţiale, determină menţinerea acestui comportament în ciuda 

creşterii costurilor. 

  contrastul perceptiv se referă la raportul dintre formă si fond concretizat în faptul că 

o cerere pare mai mică dacă este prezentată imediat după o alta mai mare si nu 

direct. Tehnica specifică este „trântirea uşii în faţă” (door-in-the-face), o cerere 

exagerat de mare este urmată de o cerere modestă, cea reală. Dacă cererea mare 

este iniţial refuzată, prin fenomenul disonanţei imaginii de sine, subiectul are tendinţa 

de a se conforma următoarei cereri în scopul de a înlătura efectele negative ale 

refuzului. 

 

 

  

 

 

 

 

Aplicaţie 

Exemplificaţi tehnica low-balling printr-un scenariu în care un 
profesor diriginte determină familia unui elev să ia o anumită 
decizie. 
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2.5. Comunicare paradoxală   

 

Un paradox este un tip special de contradicţie, in care afirmaţii incompatibile sunt 

puse pe nivele logice diferite. Altfel spus, una dintre afirmaţii este parte a contextului 

celeilalte. Nivele logice în comunicarea interpersonală sunt, de obicei, comportamentul 

verbal şi cel non-verbal. 

PARADÓX, paradoxuri, s. n. 1. Enunţ contradictoriu şi, în acelaşi timp, demonstrabil; părere 

(absurdă) contrară adevărului unanim recunoscut; p. ext. ciudăţenie; enormitate, absurditate. 

2. (În sintagma) Paradox hidrostatic = faptul că presiunea unui lichid pe fundul unui vas nu 

depinde de dimensiunile şi de forma vasului respectiv. [Pl. și: paradoxe] – Din fr. paradoxe9. 

 

De exemplu, dacă emiţătorul spune: Te urăsc!, cu o mimică furioasă, atunci 

comunicarea este congruentă (semnalul transmis verbal este congruent cu cel transmis non-

verbal). Comunicarea devine incongruentă sau paradoxală dacă emiţătorul spune „Te 

iubesc!” cu aceeaşi mimică furioasă sau dacă va spune „Te urăsc!”, zâmbind. Comunicarea 

paradoxală produce mai multă confuzie receptorului decât o simplă contradicţie deoarece 

acesta se vede obligat să urmărească cele două nivele de comunicare simultan (verbal şi 

non-verbal), dar nu poate comenta felul în care emiţătorul vorbeşte din cauza regulilor de 

politeţe (sau a unor reguli sociale!). În consecinţă, e nevoie de mai mult decât curaj şi 

sensibilitate pentru a întreba emiţătorul ce a vrut să comunice atunci când a folosit acest 

mod contradictoriu de adresare. Abilitatea de metacomunicare (de a comenta mesajul care 

tocmai se transmite) este specifică psihoterapeuţilor. 

Constrângere dublă10: este un tip special de comunicare paradoxală în care apar încă două 

reguli suplimentare (se ajunge astfel la un număr dublu de reguli): 

1. un mesaj verbal 

2. un mesaj non-verbal contradictoriu 

3. nu se permite meta-comunicarea 

4. nu se permite părăsirea zonei 

Copii sunt puşi cel mai des în situaţii de comunicare cu constrângere dublă de către adulţi de 

cele mai multe ori fără ca adultul să fi avut această intenţie. Aceasta deoarece copii nu pot 

                                                 
9 Sursa: Dex online. 
10 Teoria dublei constrângeri, formulată în anii 1950 printre alţii, de către Gregory Bateson ne descrie relaţiile interumane şi ceea ce se 
petrece când  acestea sunt invalidate de comunicarea paradoxală.  
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părăsi zona, adică nu pot să-şi părăsească părinţii fiind dependenţi de aceştia pe toate 

planurile. 

Iată şi o astfel de situaţie: un părinte, pe faţa căruia se citeşte stresul, tensiunea, specifice 

poate muncii lui, îi spune copilului său: „Tati, te iubeşte foooarte mult!”. Aceasta pune copilul 

într-o situaţie de comunicare paradoxală cu dublă constrângere: 

1. mesajul verbal „Tati, te iubeşte foooarte mult!”, 

2. mesajul non-verbal al mimicii care contrazice afirmaţia de mai sus, 

3. copilul nu poate comenta pe seama situaţiei în care se găseşte deoarece nu are 

capacitatea necesară şi chiar dacă ar avea-o poate că ar  comenta ceva de genul: 

„Tată,  te aud spunând că mă iubeşti, dar faţa ta spune că, în acest moment, ai alte 

sentimente!”. Astfel copilul se crede pedepsit pentru că a fost insuportabil, pentru că 

s-a întrebat despre dragostea părintelui etc. 

4. copilul nu poate părăsi zona. Chiar dacă ar fi avut instrumentele de comunicare, de 

conştientizare şi curajul necesar el tot nu ar fi avut unde să plece.  

Fiind strict dependenţi de dragostea şi sprijinul părinţilor, copii sunt prizonierii zonei şi 

pentru a putea trece cu bine peste acest paradox, vor gândi cel puţin unul dintre următoarele 

lucruri; 

a. Nu sunt un copil adorabil, ai mei o ştiu, am înţeles-o şi eu acum. Dar, cel puţin se 

prefac că mă iubesc şi asta îmi este suficient aşa că mă mulţumesc cu această pretinsă 

iubire. 

b. Sunt, poate, un copil adorabil, dar dragostea doare, te face să te simţi groaznic, se 

citeşte pe faţa tatălui meu! Totuşi e cel mai bun lucru disponibil în acest moment. 

Apoi copilul creşte, va avea proprii copii şi procesul se reia: vor fi părinţi care pretind că-şi 

iubesc copii, capabili să ofere noii generaţii o dragoste care îi face să se simtă groaznic. Şi 

numai asta, dar astfel de părinţi-copii îşi dezvoltă mecanisme de adaptare la un astfel de stil 

de relaţie care ar putea duce la condiţii de tulburare mentală diagnosticabile (DSM-

diagnosable Mental Disorder conditions). 

Soluţia ieşirii din astfel de situaţii este meta-comunicarea: fie receptorul fie un terţ va trebui 

să facă apel la meta-comunicare şi să spună: „Stai puţin! Ce tot spui? Pe faţa ta citesc 

altceva!” 
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Iată şi câteva exemple de comunicare paradoxală: 

 

sursa:www.scoalacopiilor.worspr

ess.com  

sursa: 

www.sport.ro  

 

Sursa: 

www.ziaruldeia

si.ro  

  

Sursa: 

www.ghiduldebac

au.ro  

Ce fericiţi suntem împreună! A! Acum am 

înţeles! 

Dragule, vezi 

acum unde-i 

greşeala? 

Cât de bucuroasă 

sunt! 

 

        

 

 

 

 

  Reflecție 

Răspundeţi în scris la următoarele întrebări:  

1.care credeţi că sunt nevoile dumneavoastră de bază? 

2.cum vă simţiţi când nevoile sunt îndeplinite? 

3.cum vă simţiţi când nevoile nu sunt îndeplinite? 

 

 

Aplicaţie 

Identificaţi o situaţie de comunicare paradoxală în care aţi fost 
pus(ă) de către superiorii dvs. 
Identificaţi o situaţie de comunicare paradoxală în care aţi fost 
pus(ă) de către elevii dvs. 
Identificaţi o situaţie de comunicare paradoxală în care aţi fost 
pus(ă) de către colegii dvs. 
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   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

Exerciţiu 
creativ 

Scrieţi un apel către părinţi pentru a se prezenta la o activitate de 
voluntariat pentru igienizarea clasei în care învaţă copii lor. Utilizaţi 
elementele de comunicare ce susţin persuasiunea 

Extindere 

Vă recomandăm pentru informaţii suplimentare: 
http://www.nonviolenta.org/comunicare-nonviolenta/marshall-
rosenberg 
O recenzie a “Pragmatics of Human Communication A Study of 
Interactional Patterns, Pathologies, and Paradoxes” de  Watzlawick, 
Paul Beavin Bavelas, Janet, Jackson Donald D.  W. W. Norton and 
Co/NY – 1967. Revizuită de Bobby Matherne în 2007, găsiţi la: 
http://www.doyletics.com/art/pohcart.htm 
Modulele Consilierea educațională, Evaluarea formativă în contextul 
învățării și Stiluri de predare, stiluri de învățare elaborate în cadrul 
aceluiași proiect
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3.COMUNICAREA ÎN ORGANIZAŢIE 

3.1. Comunicarea în grup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Repere teoretice 

 

Grupul este soluţia propusă pentru satisfacerea nevoii de apartenenţă, dar el, grupul, 

îşi menţine stabilitatea printr-o serie de norme, limitări şi dinamici de evoluţie. Max Weber11 

arată că nu structura socială este cea care permite formarea de grupuri ci felul în care 

fiecare individ12 înţelege conceptul de comunitate. Secretul rezolvării nevoilor nu este deţinut 

de comunitate, de structura socială ci de procesul de integrare în comunitate.  

Interacţiunile specifice grupului se manifestă începând de la trei persoane si până la 

un număr limitat de capacitatea membrilor de a comunica direct. Ţinând cont de cele 

afirmate putem da o definiţie a grupului: 

Grupul este un ansamblu de indivizi care, normaţi de un set de reguli formale şi/sau 

informale, sunt angajaţi într-o activitate comună, numărul indivizilor din grup fiind limitat de 

criteriul interacţiunii directe. 

 

                                                 
11 Citat de V. Mihăiescu în Fascinaţia diferenţei, Ed Paideia, Bucureşti 1999 
12 Constantin Noica, propune diferenţierea dintre individ şi persoană: individul desparte în timp ce persoana uneşte. Individul este întru o generalitate şi are 
o devenire în sânul ei, în timp ce persoana este în generalitatea dată. 

Clasa de elevi este, de obicei, la începutul unui 

ciclu un grup nestructurat, amorf. Dar elevii 

interacţionează şi grupul devine cu timpul 

structurat. Provocare 
Nevoia de apartenenţă, de găsire a identităţii îi determină pe elevi să 

formeze structurile interne ale clasei, echipele ( argotic: gaşcă, bisericuţă 

etc)?  Cum se face că în astfel de structuri regăsim elevi diferiţi? Ce rol 

trebuie să joace educatorul, de lider, de arbitru, de judecător? 
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Grupul poate fi analizat în virtutea transmiterii interacţiunii pe verticală sau pe orizontală: 

Dimensiunea verticală a interacţiunii din grup - dinamica grupului este cu atât mai 

complexă cu cât structura acestuia este mai complexă. Dimensiunea verticală se referă la 

felul în care mesajele, semnalele, se propagă în ierarhia grupului. Modalitatea de propagare, 

de transmitere ierarhică este dependentă de funcţiile pe care fiecare lider de nivel structural 

şi le asumă/le îndeplineşte. În cazul structurilor complexe cu mai multe nivele preluarea şi 

transmiterea informaţiei este dependentă de raportul cu nivelul ierarhic superior. Pe acelaşi 

nivel ierarhic comunicarea, interacţiunea dintre indivizi este dependentă de stilul de 

conducere real  al şefului. Dar, interacţiunea dintre indivizi reduce capacitatea de interacţiune 

cu directă cu şeful, cu liderul de nivel. Aşadar, pe verticală eficientizarea comunicării şi 

îmbunătăţirea dinamicii grupului se poate face prin limitarea filtrelor de mesaj. Acest lucru se 

va realiza daca nivelul are o structură de tip stea cu liderul în centru.  Dacă transpunem 

acestea pe modelul unei clase de elevi putem concluziona: 

1. poziţia de lider formal al clasei poate fi ocupată de diriginte, învăţător – educator; 

2. clasa poate avea unul sau mai mulţi lideri informali, din rândul elevilor; 

3. comunicarea clasă – educator este mai eficientă dacă se evită generarea inutilă de 

bariere, stilul de comunicare recomandat de specialişti fiind unul bazat pe sinceritate / 

onestitate care să încurajeze exprimarea liberă a opiniilor ( în contextul nesancţionării 

directe a acestora, indiferent de calitatea lor) 

 

Dimensiunea orizontală  se referă la comunicarea între membrii grupului. Este direcţia de 

comunicare prin care se realizează omogenitatea grupului. În acest tip de comunicare nu 

există un lider formal (educatorul), dar membrii grupului, elevii, îşi vor transfera competenţele 

de comunicare dobândite la comunicare pe verticală, către comunicarea orizontală. Altfel 

spus, stilurile de comunicare cu educatorul vor fi aplicate de elevi şi atunci când comunică 

între ei. Dacă educatorul nu-şi asumă eficientizarea comunicării atât pe verticală (direct), cât 

şi pe orizontală (indirect) omogenitatea şi controlul grupului se pot pierde.  

Diferitele reţele de comunicare  determină capacitatea de comunicare între membrii 

grupului. Structura grupului este menţinută ca urmare a trei forme de relaţie şi comunicare: 

- dependenţă – faţă de un lider de la care se solicită protecţie şi facilitarea accesului la 

resurse potenţiale de satisfacere a nevoilor de rang inferior celei de apartenenţă la 

grup; 

- apropiere – datorită consolidării de relaţii pozitive de înţelegere şi sprijin reciproc; 
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- depărtare-agresiune – reacţia de apărare prin fugă sau prin atac generată de 

insecuritate. 

Primele două au un caracter centripet, de menţinere a coeziunii grupului, iar ultima un 

caracter centrifug de disoluţie a grupului. Astfel, tipul de relaţii şi comunicarea definesc 

componenta dinamică a grupului. Grupul este aşadar un organism, o organizaţie.  

Existenţa grupului depinde de menţinerea tensiunilor interne existenţa ameninţărilor 

externe şi a felului în care grupul este condus. Tensiunile sunt generate de nevoile comune 

ale indivizilor care se transferă asupra grupului si sunt satisfăcute prin intermediul liderului 

(vezi mai sus).  

 

 

3.2. Particularităţi ale comunicării la copii 

 

 

 

 

 Repere teoretice 

Vocabularul. Diferiţi autori au dat valori diferite ale numărului de cuvinte din 

vocabularul copiilor. Astfel, dacă la 3 ani un copil are un maxim de 1000 de 

cuvinte (cu o medie de 750 şi un minimum de 400) la vârsta preşcolară, 6 ani, se poate 

ajunge la un maxim de 2500 ( cu o medie de 2000 şi un minimum de 1500 de cuvinte).  

Aplicaţie 

Identificaţi, la nivelul unei clase de elevi cel puţin trei bariere (filtre 
de mesaj) în comunicarea elev – diriginte. 
Identificaţi, la nivelul unei clase de elevi cel puţin trei bariere (filtre 
de mesaj) în comunicarea diriginte – elev. 
Propuneţi pentru fiecare modalităţi de atenuare/eliminare. 
 

Două bunicuţe stau pe o bancă în faţa blocului (unde altundeva?), 
şi îşi supraveghează atente fiecare nepoata proprie. Fetele se 
joacă cu păpuşile. La un moment dat începe o mină gâlceavă. 
Bunicile reacţionează prompt: „Mamaie, nu e frumos să vă certaţi!” 

Provocare 

Reacţia fetiţelor, nulă! Bunicile, se privesc o clipă şi trec atunci la admonestări „încrucişate”. 
Reacţia fetiţelor… tot nulă, gâlceava continuă!. Una dintre bunici filozofează: „Of, Doamne, e 
greu să vorbeşti cu ai tăi, d’apăi cu ai altora!” 



 
 

31 

 

Limbajul. Limbajul pasiv (înţeles şi implicat în competenţă) se apropie ca valoare de 

comunicare de cel activ (utilizat şi implicat în performare). Expresivitatea vorbirii se amplifică 

la nivel de nuanţă, de intonaţie. În vorbire încep să fie folosite mai multe adjective, implicate 

în structuri tot mai complexe de tip comparativ şi evaluativ dar şi sensuri aproximative sau 

incorecte. O particularitate a acestei perioade este faptul că semantica, morfologia şi sintaxa 

se dezvoltă cu viteze diferite. 

Limbajul are rolul de a fixa cunoaşterea şi de a organizează activitatea. În special 

acest ultim rol apare când copilul, de exemplu, desenează: activitatea este însoţită de 

exprimări ale intenţiilor (dacă va desena o persoană va spune „păăăăr” în timp ce desenează 

părul), evaluări („aşaaa, mmm, mai lung!”), exclamaţii („eeeeee! Mami, uite, prinţesa!”). Se 

poate observa că un cuvânt nou însuşit este repede folosit într-o multitudine de structuri şi 

combinaţii, flexionarea lui gramaticală şi chiar de sens ilustrând structura generativă a 

limbajului. 

Dialogul. Spre vârsta de 6 ani, copilul începe să folosească limbaje diferite în funcţie 

de situaţie. Astfel, în comunicarea cu semenii mai mici va folosi propoziţii mai scurte, evitând 

cuvintele dificile sau înlocuindu-le cu cele specifice copilului mic. În comunicarea cu copii mai 

mari se manifestă o serie de reticenţe dar nu atât de pregnante ca cele manifestate în 

comunicarea cu un adult (altul decât mama). În comunicarea cu educatoarea îşi va 

concentra eforturile spre realizarea de propoziţii cât mai complete, uneori stereotipe, în timp 

ce în comunicarea cu mama se manifestă cea mai liberă formă de exprimare ca topică şi cea 

mai mare deschidere spre lărgirea performanţei.13 (în dialogul cu un copil mai mic va spune „ 

nu fac nani” mamei în schimb ii va spune „ nu vreau sa dorm!”).  

„Comunicarea verbală forţează inteligenţa la o ordonare complexă a datelor ce se 

comunică, ori, precum se ştie, orice efort acţionează în mod complex formativ”14 

Defectele de vorbire. Dintre defectele de vorbire specifice acestei perioade şi care 

necesită o atentă supraveghere logopedică amintim: dislaliile (sunetele s, ş, r, b, t), defectele 

de articulare, tulburări de debit şi de ritm dar şi mai rarele distonii ca defecte de emisie, 

rezonanţă şi motricitate verbală. Se mai manifestă forme de mutism efectiv, logofobii, afonii, 

(copilul vorbeşte cu voce slabă sau în şoaptă), disfrazii (tulburări de frazare ce pot pune în 

lumină întârzieri de dezvoltare intelectuală) 

                                                 
13 Courtanay, B. Some Implication of Research on Language Development for Preschool Education, Chicago Aldane Publishing, 
1987 
14 Verza, E. Psihologia vârstelor, Editura Didactică şi Pedagogică – R. A. Bucureşti 1997 
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Gestica, comunicarea non-verbală. Comunicarea non-verbală însoţeşte comunicarea 

verbală potenţându-i mesajul. Preşcolarul va folosi o gestică accentuată atunci când 

comunică cu un copil mai mic decât el, cu atât mai accentuată cu cât copilul este mai mic. 

Gesturile, mimica sunt deseori folosite în completarea comunicării verbale, uneori chiar 

reuşind să o înlocuiască. Totuşi se constată o dependenţă a gesticii şi comunicării non-

verbale în funcţie de factori culturali, sociali unii cu caracter inhibator, alţii exhibator. Se 

consideră că mimica se dezvoltă prima, mişcările mâinilor fiind mai spontane, iar ale corpului 

mai proiective şi mai dense în structura totală a comunicării la acest nivel15 

 

 

            Aplicaţie  

Observaţi elevii dintr-un grup de copii mici şi stabiliţi care sunt cele mai frecvente gesturi 

utilizate în comunicarea nonverbală dintre ei. Comparaţi-le cu gesturile utilizate faţă de 

dumneavoastră. 

 
                                                 
15 Verza, E. op. cit. 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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3.3. Particularităţi ale comunicării la preadolescenţi 

 

Învăţarea – principala activitate 

Această perioadă este caracterizată prin progrese în dezvoltarea psihică datorate 

faptului că procesul de învăţare se conştientizează, copilul fiind intens solicitat de către 

şcoală prin însuşirea treptată a cunoştinţelor programei şcolare. Astfel copilul îşi dezvoltă 

strategii de învăţare, devine conştient de rolul atenţiei, îşi dezvoltă deprinderi de scris, citit, 

calcul. 

Primii 4 ani de şcoală, chiar dacă au fost temeinic pregătiţi încă din perioada preşcolară, 

modifică mai ales planul de evenimente ce domină viaţa copilului: nu doar asimilarea de noi 

cunoştinţe cât responsabilitatea faţă de calitatea asimilării lor, situaţiile de colaborare dar şi 

de competiţie în care este pus, regulile implicate în activitatea şcolară. Copilul îşi centrează 

atenţia pe un adult, altul decât cei din familie, care începe să joace un rol important în viaţa 

lui, învăţătorul. Învăţătorul devine reprezentatul comunităţii din care face parte copilul, fiind 

cel ce veghează la respectarea regulilor, cel care îi modelează activitatea intelectuală şi îi 

organizează viaţa şcolară. O caracteristică diferită odată cu intrarea la şcoală o reprezintă 

neutralitatea afectivă a mediului şcolar. Această neutralitate duce la apariţia nevoii de a 

câştiga un statut în colectivitatea clasei în care se constituie un nou climat afectiv bazat pe 

raporturi de reciprocitate dar şi de recunoaştere a autorităţii (în relaţiile elev-elev şi elev – 

profesor) 

După vârsta de 7 ani (conform studiilor făcute de Roşca şi Chircev16) în vorbirea 

copilului începe să fie frecvent folosit superlativul în descrierea de situaţii obiecte şi 

întâmplări, dispune de capacităţi mai stabilizate de a citi şi de a scrie. Scrierea face cele mai 

vizibile progrese (viteză şi lizibilitate) 

La vârsta de 8 ani, şi după are loc o diversificare a intereselor (studiul aritmeticii trece 

printre preocupările celor mai mulţi copii), o creştere a capacităţii de memorare, copilul 

devine mai reflexiv şi începe să arate preocupare pentru identificarea socială, apare nevoia 

de apartenenţă.  

După vârsta de 9 ani, copii de sex diferit se separă spontan la jocuri. Copilul îşi 

dezvoltă dorinţa de autoperfecţionare, devine mai ordonat, mai perseverent, nu schimbă cu 

plăcere activităţile. Desenele şi lucrările scrise se îmbunătăţesc – cele de la aritmetică se pot 

deseori înscrie la categoria performanţă. 

                                                 
16 Roşca, Al., Chircev, A., Psihologia copilului, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică 
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La 9 – 10 ani începe să se manifeste spiritul critic, evaluativ: începe să înţeleagă că a omis o 

parte din răspunsul dorit de profesor, să înţeleagă ce a greşit la o lucrare scrisă. 

Învăţarea scrisului şi a cititului: 

- Prima etapă: de identificare a sunetelor (literelor) ca elemente ale cuvintelor. Această 

etapă, numită de unii autori „preabecedară”, creează o nouă optică faţă de limba vorbită, 

despărţirea în silabe devine o capacitate curentă. Dezvoltarea motorie creează o mai mare 

flexibilitate a mişcării mâinii astfel că pot fi trasate pe caiete, beţişoare, cârlige, bastonaşe. 

- A doua etapa, „abecedară”, încep să fie diferenţiate sunetele de corespondentele lor 

grafice, literele şi să fie asociate mintal17 . 

- A treia etapă, începe după ce copilul a reuşit să-şi consolideze simbolistica implicată 

în alfabet şi ţine până în al doilea sau al treilea an de şcoală. Etapa este caracterizată de 

creşterea eficienţei cititului care câştigă în fluenţă şi expresivitate. 

Limbajul oral şi scris 

La începerea ciclului primar se constată diferenţe, câteodată foarte mari, ale 

limbajului copiilor: nivelul exprimării gramaticale, latura fonetică a vorbirii (dialecte, argouri 

din mediul de provenienţă) la care se adaugă neînţelegeri ale sensului sau sensului figurat la 

cuvintelor, necunoaşterea unor termeni tehnici şi ştiinţifici, confundarea paronimelor, 

sinonimelor, omonimelor, tendinţe de a crea cuvinte noi pentru noţiuni ale căror denumire 

sau  nu este ştiută sau a fost uitată. 

O altă particularitate a limbajului oral la copii în primele clase este dificultatea de a crea 

exprimări explicite din cauza utilizării delimitative a limbajului în viaţa de familie care duce la 

o sărăcire a exprimării, o tendinţă de a utiliza exprimări eliptice,fără nuanţări18. 

 

3.4. Particularităţi ale comunicării la adolescenţi 

 

Interesul şi grija pe care un cadru didactic o arată pentru elevii săi va putea genera o 

legătură de autentică încredere cu aceştia care de cele mai multe ori va deveni reciprocă.  

Stabilirea acestei legături de încredere cu elevii este importantă pentru cadrul didactic 

deoarece ea se va reflecta pozitiv în relaţia profesor – familie. Consolidarea relaţiei trilaterale 

profesor – elev – familie se face pornind de la abordarea unor domenii cheie ale relaţiei 

profesor – elev, de exemplu: 

                                                 
17 Spânoiu, Dan, Câteva observaţii cu privire la procesul de diferenţiere a sunetelor din cuvinte la începutul şcolarizării – 
“Revista de pedagogie” nr 3/1958 
18 Verza, E. Conduita verbală a şcolarilor mici, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1973 
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1. Metodele de predare 

2. Obţinerea şi menţinerea disciplinei clasei prin metode/strategii ce comunicare verbale 

şi non-verbale; 

3. Motivarea pentru învăţare 

 

Metodele de predare fac subiectul altui modul, dar trebuie să amintim că experimentele, 

discuţiile, activităţile de grup sunt cele ce îi ţin pe elevi conectaţi la profesor, iar dacă 

ţinem cont că cei mai mulţi dintre elevi au un stil de învăţare vizual încercaţi să folosiţi 

secvenţe de lecţie care să se supună acestui stil. 

Mai toate lucrările de specialitate sunt de acord că: 

- trebuie să comunicaţi elevilor obiectivele lecţiei (chiar se merge până acolo încât se 

recomandă scrierea pe tablă a acestora) - elevii trebuie să ştie ce se aşteaptă de la 

ei. 

- dacă fixarea se face printr-o temă de clasă, explicaţi încă o dată elevilor ce se 

aşteaptă de la ei şi, dacă este posibil, exemplificaţi cu 1-2 răspunsuri pe tablă pentru 

ca elevii să se poată orienta în rezolvare (pentru elevii cu stil chinestezic) 

- dacă, prin absurd, aţi uitat să introduceţi o definiţie sau orice altceva în lecţie iar elevii 

desfăşoară deja altă activitate, nu vorbiţi în acest timp, nu vă ascultă nimeni! 

- priviţi tot timpul clasa şi în timp ce predaţi şi în timp ce elevii desfăşoară activităţi 

individuale sau de grup, aşa încât să ştiţi în fiecare moment ce fac elevii 

dumneavoastră; 

- nu vă lăsaţi păcăliţi de aşa-zisele clase „omogene”. Oricât de omogene ar fi, tot veţi 

avea elevi de diferite nivele care trebuie trataţi diferit. 

Strategiile ce comunicare aplicate clasei de adolescenţi nu duc doar la menţinerea 

disciplinei, ci în cazul în care elevii, prin aceste strategii, sunt încurajaţi să gândească, să 

participe la discuţiile din clasă va duce crearea stimei de sine şi la încredere în propriile forţe. 

Iată câteva : 

- evitaţi monotonia din tonul vocii, a vorbi monoton este plictisitor pentru elevi (chiar 

dacă subiectul este interesant pentru ei) şi nu îi ajută de loc pe cei ce au un stil 

auditiv de învăţare. 

- folosiţi „vocea profesorului”: ridicaţi tonul vocii (evident fără a ţipa!) când aveţi de 

subliniat ceva, o definiţie, o concluzie, când vreţi să recaptaţi atenţia unui elev care se 

uită pe fereastră, etc. şi apoi readuceţi tonul la cel normal; 
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- dacă în timpul discuţiei un elev divaghează (fie din neînţelegerea temei, fie vrea să 

abată discuţia spre un alt subiect), aduceţi-l la tema discuţiei: 

- obişnuiţi elevii să ridice mâna dacă au ceva de spus fără a face din asta o problemă 

importantă de disciplină; 

- când vorbiţi întregii clase şi nu doriţi să fiţi întrerupţi, anunţaţi elevii că pot pune 

întrebări după ce terminaţi; 

- nu repetaţi răspunsul dat de elevi, va crea obişnuinţa de a nu asculta ce zic ceilalţi 

elevi, pentru că ei ştiu că profesorul va repeta răspunsul. Puteţi face acest lucru 

numai dacă doriţi să vă asiguraţi că toţi elevii au auzit acel răspuns, pentru a-l 

accentua sau dacă răspunsul este unul deosebit.  

- numele elevului care doriţi să răspundă unei întrebări trebuie postat la finalul 

întrebării (postat la început, numai acel elev va fi atent la întrebare) şi numai după o 

pauză de câteva secunde în care vă asiguraţi că toţi elevii au auzit şi (eventual) au 

înţeles întrebarea. 

- nu acceptaţi răspunsuri scurte (de tipul „da!” sau „nu!”), obişnuiţi elevii să dea 

răspunsuri elaborate, să explice felul în care au găsit sau au gândit răspunsul.  

Tehnicile de comunicare non-verbală trebuie introduse de la primul contact cu clasa, 

dar pe parcurs unele pot fi eliminate, iar altele pot fi adăugate în funcţie de starea clasei dar 

şi de stilul de predare adoptat pentru o anumită tema, capitol (acolo unde se pretează astfel 

de modificări). Aceste tehnici de tip asertiv, care vor duce, alături de alte metode şi strategii 

la realizarea unui climat orientat spre învăţare pot fi, de exemplu: 

- folosirea elementelor de limbaj corporal (body language), pe care elevii îl pot 

interpreta cu uşurinţă, dar fiţi atenţi şi la limbajul lor corporal; 

- în timp ce vă adresaţi unui elev sau întregii clase nu pierdeţi contactul vizual, priviţi-

vă elevii în ochi, pentru a le câştiga încrederea şi pentru a face o impresie pozitivă; 

- dacă în timpul dialogului dumneavoastră cu un elev, un altul nu este atent, vă puteţi 

întrerupe câteva secunde (chiar în mijlocul propoziţiei) şi priviţi-l insistent până 

redevine atent sau încetează orice ar face el. 

- puneţi degetul arătător la buze (ssss!) pentru a face un elev să tacă 

- faceţi din cap semnul de NU pentru a opri un elev care face ceva nepermis şi semnul 

DA însoţit de un zâmbet când elevul încetează 

- indicaţi cu ajutorul palmei sau al unui indicator direcţia în care elevul trebuie să 

privească ( nu folosiţi niciodată degetele pentru asta!) 
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- în timpul orei deplasaţi-vă prin clasă, deoarece menţinerea poziţiei poate avea 

efectul reducerii nivelului de atenţie; 

- când vă deplasaţi prin clasă şi vorbiţi atingeţi sau puneţi uşor mâna pe umărul 

elevului care nu este atent, continuând să vorbiţi. O astfel de tehnică poate fi 

aplicată la clasele mici, la elevii mai mari, atingerea poate avea şi alte conotaţii şi e 

mai bine să fie evitată; 

- o privire încruntată are mai mult efect, de multe ori, decât o observaţie verbală. 

 

 

 

 

Motivarea este necesară pentru ca procesul învăţării să devină continuu, interesant 

şi plăcut. 

Cei mai mulţi oameni când sunt puşi în situaţia de a învăţa ceva nou sau de a face 

ceva nou manifestă reacţii negative (se arată intimidaţi sau neagă importanţa informaţiei ce 

trebuie acumulată sau a competenţei ce trebuie dobândită) deoarece intervine rezistenţa la 

schimbare individuală, perfect acceptabilă din punct de vedere uman. Din această 

perspectivă oamenii sunt mai motivaţi în menţinerea status quo-ului decât în renunţarea la el, 

pentru un motiv foarte simplu: este mai uşor! 

Sarcina cadrului didactic este de a concepe şi pune în practică modalităţi de a motiva 

elevii să-şi atingă potenţialul, ţintele şi idealurile.  

 

Sarcina elevului este de a-şi asuma responsabilitatea propriei formări prin: 

Aplicaţie 

Analizaţi următoarea tehnică: 
Pentru o clasă care se menţine zgomotoasă chiar după ce aţi intrat 
la oră este considerată bună tehnica privirii repetate a ceasului. 
După ce clasa s-a liniştit veţi preciza calm: „Tocmai m-aţi făcut să 
pierd 1,2,3 minute din lecţie. Le vom recupera la pauză”.  La pauză 
puteţi reţine elevii acelaşi interval de timp, momente în care ei nu 
vor face nimic – e pauză!, iar dumneavoastră puteţi completa 
documentele lecţiei, sau orice altceva.  
Sursa:  Plevin, Rob - Fundamental Classroom Management Techniques poate fi descărcată de la 
www.classroom-management.org , www.behaviourneeds.com  
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- stabilirea unor ţinte realiste bazate pe dorinţele lor (nu pe ceea ce spun sau îşi doresc 

alţii pentru ei, indiferent cine sunt aceia), devenind astfel mai motivaţi în atingerea acelor 

ţinte; 

- înţelegerea faptului că atingerea ţintelor presupune muncă, câteodată chiar şi asumarea 

unor riscuri deoarece a învăţa însemnă a munci şi, poate fi riscant pentru stima de sine 

ca atunci când încerci ceva nou, când înveţi, să admiţi că nu ştii sau că nu te poţi 

descurca singur şi să ceri să fii ajutat  

 

Totuşi, cum putem motiva elevii? Vă oferim mai jos câteva sugestii: 

1. îi încurajaţi în a-şi stabili ţinte (deşi a fost deja menţionată mai sus, nu strică s-o amintim 

din nou); 

2. daţi elevilor şansa de a face alegeri personale (de exemplu alegerea felului în care vor 

îndeplini anumite sarcini, vor învăţa ceva nou sau mai complex); 

3.  pe cât posibil legaţi activitatea la clasă sau temele, proiectele de situaţii reale, pentru a 

putea realiza necesitatea învăţării acelor concepte sau a dobândirii acelor deprinderi, 

competenţe; 

4. practicaţi întotdeauna disciplina asertivă; 

5. veţi avea mereu elevi greu de motivat, elevi pe care nu-i interesează şcoala sau ce se 

întâmplă în şcoală. Pentru aceştia trebuie să creaţi stimulente, de exemplu, să-i implicaţi 

în activităţi unice (la nivelul clasei sau al şcolii), să creaţi situaţii în care ei să lucreze în 

grupuri mici, să implementaţi un sistem de recompense (fără a uita că recompensa va fi 

primită pentru încheierea cu succes a activităţii, nu doar pentru participare şi că ea 

trebuie să ţină cont de vârsta elevului); 

6. solicitaţi sprijinul elevilor pentru mici treburi ce trebuie făcute în clasă (de la udatul florilor 

până la aerisirea clasei în pauza mare); 

7. nu ezitaţi să folosiţi activităţi de team building pentru a vă motiva elevii: vor deveni mai 

cooperativi, va creşte nivelul de implicare în viaţa clasei; 

8. o tehnică motivaţională o reprezintă „ora dascălului” (care poate apărea şi sub variate 

alte denumiri – de fapt o puteţi numi cum doriţi), în care elevii şi educatorul pur şi simplu 

stau de vorbă - ce planuri au pentru sfârşitul de săptămână, spun glume, povestesc. 

Activitatea se desfăşoară de regulă vineri, ultima oră, fiind un bun prilej de a stabili, de 

exemplu „elevul săptămânii”, la propunerea elevilor, adică elevul care a fost cel mai 

politicos, cel mai harnic, cel care a realizat cel mai bine sarcinile din clasă (cele de la 

punctul 6.) etc; 



 
 

39 

 

9. o altă tehnică, care se poate aplica constă în organizarea de concursuri: primul elev care 

va termina un exerciţiu va primi o notă mare sau un calificativ bun sau o bilă albă sau… 

puteţi găsi sute de alte premii motivante; 

10. … şi nu uitaţi că umorul în clasă poate fi o tehnică majoră de motivare a elevilor pentru 

disciplina pe care o predaţi. Un cadru didactic încruntat, supărat sau plictisit, permanent 

critic, niciodată laudativ la adresa elevilor săi nu-şi va putea motiva elevii pentru studiu. 

 

Vă recomandăm, de asemenea, modulele Consiliere educațională și Stiluri de predare, stiluri 

de învățare din aceeași serie elaborată în cadrul proiectului. 

 

            Aplicaţie  

Stabiliţi un set de criterii cu ajutorul căruia să puteţi desemna „elevul săptămânii”  

 

 

 

  Reflecţie 

 Care sunt avantajele motivaţiei faţă de constrângere? Există dezavantaje în alegerea 

motivaţiei în defavoarea constrângerii? 

 

Extindere 

Chiar dacă nu sunteţi noul învăţător sau profesor al clasei e bine să 
vă aruncaţi o privire pe: 
http://www.newteacherskit.com.au/?hop=hkrumholz 
http://www.thesubstitute.ca/?hop=hkrumholz 
http://www.thebusyeducator.com/ 
şi câteva de pe la noi: 
http://www.suntparinte.ro/mai-multe-articole?nivel=Prescolar  
http://www.suntparinte.ro/mai-multe-articole?nivel=Primar  
http://www.suntparinte.ro/mai-multe-articole?nivel=Gimnazial  
http://www.suntparinte.ro/mai-multe-articole?nivel=Liceal  
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3.5. Particularităţi ale comunicării la adulţii tineri 

 

 

 

Repere teoretice 

Adultul modern, deci şi adultul tânăr, are avantajul unei game de modalităţi de 

comunicare mult îmbogăţite faţă de finele secolului trecut. Sintetizând, vom 

spune că adultul poate comunica: verbal, non-verbal şi virtual – deci în spaţiul pus la 

dispoziţie de noile tehnologii generate de globalizarea internetului. 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

Comunică tinerii de azi altfel decât tinerii  de acum 10 ani, 

20 de ani, 30 de ani? Ce fel de modificări aduce 

globalizarea, stilului de comunicare şi psihologiei 

comunicării?  Provocare 
Este tânărul pregătit pentru schimbarea individuală generată de contactul 

cvasi-permanent cu multiple culturi via internet? Sunt noile modalităţi de 

comunicare mai eficiente? 
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Date furnizate de University of Missouri arată că un adult îşi petrece 80% din programul zilnic 

angajat în diferite forme de comunicare. Sunt câteva aspecte ce pot fi luate în considerare în 

privinţa comunicării la tineri: 

 

1. Ascultarea  

Pe măsura evoluţiei fizice şi psihice, a conştientizării necesităţii accesului la informaţie, 

tânărul va trece de la ascultarea pasivă la ascultarea activă. Conform aceluiaşi studiu, 

ascultarea ocupă aproximativ 45% din timpul dedicat comunicării. Ascultarea  este un aspect 

important al comunicării efective ajutând la promovarea interacţiunilor productive. Ascultarea 

deficitară poate duce la neînţelegerea mesajului şi la frustrări19. Ascultarea activă, numită şi 

ascultare efectivă necesită un efort conştient din partea receptorului care trebuie să pună 

mesajul în practică. Ascultarea activă include nu doar receptarea mesajului ci şi înţelegerea, 

ordonarea şi prelucrarea informaţiilor primite (calităţi ce au fost dezvoltate pe durata studiilor 

obligatorii), cu menţinerea contactului vizual cu emiţătorul şi atenuarea sau chiar blocarea 

zgomotului sau a oricăror perturbări ale mesajului20. 

 

2. Comportament non-verbal 

John Borg, cercetător în domeniul comunicării, susţine că 93% din mesaje sunt non-

verbale (emise sau recepţionate) accentuând că este important ce comunicăm dar mai 

important este cum comunicăm (vezi Funcţiile comunicării şi Forme ale comunicării) 

Eficacitatea comunicării presupune atitudini non-verbale conştiente menite să completeze 

mesajul verbal. Conştientizarea modului în care comportamentul non-verbal influenţează 

rezultatul comunicării nu este un punct tare al comunicării tinerilor dar pe măsură acumulării 

de experienţă (dar mai ales a ”duelurilor” verbale pierdute tânărul va învăţa să-şi potenţeze 

mesajul verbal cu elemente non-verbale. 

 

3. Structura comunicării 

O comunicare eficientă presupune o structurare a mesajului, a felului în care informaţia 

conţinută este organizată şi prezentată. Şi aici se constată o evoluţie a capacităţii de 

organizare şi a stilurilor de prezentare ( e suficient să comparăm felul în care un elev 

povesteşte  „Măria sa, Puiul pădurii” – M Sadoveanu în clasa a IX-a cu felul în care acelaşi 

elev realizează o analiză a romanului „Zodia cancerului sau vremea Ducăi Vodă” în clasa a 

                                                 
19 Nelson, Lauren, K., blog-ul personal, postare din mai 2010 
20 O’Rourke, James, S. – Effective Communication, 2009, edit. Dorling Kindersley Publishers,  Ltd 
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XII-a un eseu cu tema „Viaţa ţăranului român în opera lui M Sadoveanu” în primul an de 

facultate). 

 

4. Sensibilitate 

Într-o lume ce tinde rapid către globalizare, sensibilitatea devine tot mai importantă. Dacă 

în urmă cu 20 de ani comunicam cu persoane din imediata vecinătate (pe care de multe ori 

le alegeam cu mare atenţie!) şi foarte rar cu persoane aflate la mari distanţe, din alte culturi, 

azi suntem puși cu toţii în situaţia de a comunica aproape zilnic cu parteneri  care au rădăcini 

culturale diferite, care vorbesc limbi diferite care provin din medii sociale diferite, un adevărat 

Turn Babel! Această diversitate este însoţită de potenţiale neînţelegeri datorită diferitelor 

reacţii la acelaşi mesaj determinate de diferenţele culturale. Geert Hofstede, explică felul în 

care diferite culturi văd în mod diferit semnificaţia individualismului, a precauţiei, a timpului, a 

asertivităţii sau a poziţiei puterii. Din acest punct de vedere tinerii au o capacitate mai mare 

(decât adultul de vârstă mijlocie) de a se plia pe diferite culturi, de a-şi însuşi rapid 

elementele esenţiale ale acestora deoarece rezistenţa lor la schimbare individuală este mai 

mică. 

 

5. Deschidere şi transparenţă 

Deschiderea şi transparenţa sunt concepte intens vehiculate în lumea modernă. La nivel de 

comunicare, cele două concepte se pot restrânge la cel de sinceritate în comunicare. 

Sinceritatea în comunicare este importantă din două motive: primul, sinceritatea proprie va 

putea duce la obţinerea unui răspuns sincer din partea celuilalt, în timp ce nesinceritatea 

poate duce la închiderea canalului de comunicare şi al doilea, sinceritatea previne apariţia 

conflictelor generate de minciună. 

Încă din perioada adolescenţei, omul secolului XXI va experimenta şi alte modalităţi de 

comunicare interpersonală sau de grup şi anume cele puse la dispoziţie de „spaţiul virtual”. 

Putem enumera aici, comunicarea prin: 

- SMS (serviciul mesaje scrise), susţinut de reţele de telefonie celulară, care implică 

de cele mai multe ori o exprimare laconică, uneori eliptică, fără a diminua cantitatea 

de informaţie din mesaj. Unele firme producătoare de telefoane mobile pun la 

dispoziţia utilizatorului chiar un set de mesaje gata scrise sau oferă posibilitatea de 

creare a unei baze de date cu astfel de mesaje. 

- E –mail, Messenger (nu vom vorbi aici de providerii de astfel se servicii deoarece 

diferenţele între ei la nivelul comunicării efective sunt minime). Am asociat e-mailul cu 
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messengerul deoarece ele vin „la pachet” . Din punct de vedere al limbajului folosit 

lucrurile diferă foarte mult. Dacă serviciul de poştă electronică, e – mail, diferă de cel 

tradiţional prin suport, viteză mare de transmitere a mesajului şi costuri infime, la nivel 

de formă de comunicare nu se deosebeşte de cel tradiţional, altfel spus ni se permite 

să folosim orice stil de comunicare, de la cel argotic la cel academic. În messenger 

nu putem vorbi de stil epistolar, ci de dialog. Dialogul presupune o curgere rapidă a 

replicilor aşa că utilizatorii au dezvoltat noi grafeme care transmit  stări psihice, 

sentimente, atitudini (  forma din semnul „:” urmat fără spaţiu de „)”,  dat de 

semnul „:” şi de semnul „(", sau combinaţia „~O)” , a cărei semnificaţie vă las să o 

descoperiţi cu prima ocazie când veţi intra pe „mess”. 

- Forumurile de discuţii care au ca tematică subiecte dintre cele mai diferite, practic 

se pot găsi forumuri pe orice temă. Unele dintre acestea au reguli prestabilite ( de un 

administrator al forumului care deţine puteri discreţionare în spaţiul dedicat acelui 

forum), altele permit orice fel de comentarii, uneori chiar injurioase.  

- Blog-urile, care pot fi considerate jurnale intime, făcute publice (!) pornite din 

necesitatea blogerului de a face cunoscute în spaţiul virtual opiniile lui asupra unor 

teme cotidiene (opinii de cele mai diverse naturi în legătură cu cele mai diverse 

subiecte) sau, uneori din pur exhibiţionism . 

 

 

 

  Reflecție 

Credeţi că blogul poate fi o modalitate de exprimare, de afirmare a 

personalităţii în spaţiul public (fie el şi virtual)? 

Aplicaţie 

Folosind un motor de căutare oarecare, verificaţi de câte ori pe 
blogurile din România se fac referiri la comunicare între adulţi 
 



 
 

44 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

Exerciţiu 
creativ 

Dacă aţi iniţia un forum cu elevii dumneavoastră, care ar fi primele 
3 teme pe care le-aţi pune în discuţie? 

Extindere 

Pentru informații în plus pe această temă, vă recomandăm : 
Effective Communication 2009 James S. O'Rourke (http://www.okian.ro/carte-
1108491-effective-communication.html )  
Effective Communication Techniques for Child Care, 2004, Mary E. Arnold 
http://www.okian.ro/carte-1890560-effective-communication-techniques-for-
child-care.html  
Modulul Strategii didactice în viziune transdisciplinară 
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3.6.Metode de îmbunătăţire a comunicării la nivelul grupului 
3.6.1. Comunicarea prin teatru 

 

 

 

 

 

 

 

 

Într-o dimineaţă, un grup de elevi de 8 ani se jucau imitând diverse vieţuitoare ce 

trăiesc pe marginea unei bălţi. În timp ce unii imitau mersul animalelor cu patru picioare, 

zborul insectelor, alţii scoteau sunete specifice. Doar Iulia, cea mai neliniştită şi agitată elevă 

din clasă, s-a ghemuit într-un colţ şi nu scotea nici un sunet. Ai fi putut spune că nu ştie ce să 

facă, ori e timidă sau nehotărâtă. 

- Ce ai vrea să fii tu Iulia? 

- Dar sunt. Sunt un pelican! 

- Şi pelicanul e bolnav azi? 

- Nu, sunt foarte bine, chiar sunt o pelicăniţă fericită. 

- Şi atunci de ce eşti aşa de liniştită? 

- Dar aşa trebuie. Stau pe cuibar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi s-a întâmplat de multe ori să comunicaţi dificil cu unii elevi iar cu alţii să nu puteţi 

comunica deloc în afara informaţiilor de specialitate pe care le daţi sau le primiţi? Există copii 

care se exteriorizează mai greu din diferite motive: educaţionale, culturale, lipsa 

  Provocare 

 

      Repere teoretice 
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cunoştinţelor, psihologice etc. Arta teatrală îl face pe individ să se exprime mai uşor pentru 

că acesta comunică prin intermediul unui personaj. În acelaşi timp, prin teatru se dezvoltă 

creativitatea, capacitatea de a lucra în echipă, disciplina, punctualitatea, spiritul 

organizatoric. 

Desigur, nu ne propunem să formăm viitori actori dar, cu siguranţă, vom pregăti 

spectatori avizaţi, cunoscători ai modalităţilor de comunicare prin artă.  

Prin artă: 

 copiii se inteleg mai ușor pe sine,  

 se eliberează de propriile anxietăți acumulate,  

 dezvoltă abilitati de comunicare și inserție socială, facilitând elaborarea unor strategii 

de rezolvare a conflictelor.  

  Reflecţie 

“Lumea-ntreaga e o scena si toţi oamenii-s actori… “spunea Shakespeare 

 
Aspecte ale comunicării prin teatru în funcţie de vârsta elevilor 
 

 Vârsta micului actor determină întregul conţinut al piesei şi tipul personajelor pe care 

le imaginează. 

 Copiii de 8 – 9 ani creează personaje animale înzestrate cu grai, eroi de basm, 

personaje fantastice cunoscute din auzite, vrăjitoare şi copii de vârsta lor plasaţi în medii 

imaginare. Fantezia şi creativitatea, care sunt sinonime al copilăriei, satisfac multe nevoi ale 

copilului:  

• de evadare, când mediul obişnuit îi impune constrângeri;  

• de cunoaştere, eliberată de supravegherea din viaţa reală şi care face posibilă 

soluţionarea problemelor, experimentând acţiuni care nu fac rău, nici nu atrag 

pedepsele cu care ar trebui să fie sancţionaţi;  

• de împlinire, prin exprimarea acelor dorinţe care în viaţa reală rămân inhibate;  

• de a se bucura, imaginând satisfacţii care le lipsesc în viaţa reală. 

Dramaturgia creatoare şi arta dramatică au împlinit şi împlinesc aceste dorinţe ale copilului. 



 
 

47 

 

 Exerciţiile bazate pe activitatea spontană sunt cele mai indicate pentru vârsta de 8 –9 

ani, pentru că la această vârstă copiii reacţionează prompt, deşi se plictisesc repede şi nu 

pot intra în amănunte decât dacă li se trezeşte curiozitatea şi dăruirea sinceră. Cele mai 

bune rezultate se obţin prin improvizaţii urmate de discuţii. 

 Acest tip de exerciţii au succes şi la vârsta de 10 – 12 ani, vârstă la care munca 

susţinută asupra unei activităţi este mult mai intensă. Copiii manifestă un interes sporit faţă 

de amănunt, faţă de complicarea intrigii şi plasarea fiinţelor reale în situaţii imaginare sau 

invers, faţă de personaje fantastice aduse în viaţa reală, pentru că aceşti copii încep să se 

preocupe tot mai mult de viaţa din jurul lor. Le plac fotografiile, cărţile de aventuri, misterul, 

farsele, satirizarea vieţii de toate zilele, povestirile de război şi literatura ştiinţifico – 

fantastică, inclusiv noile descoperiri din spaţiul cosmic. 

 Lărgirea câmpului de preocupări, setea de cunoaştere şi capacităţile copilului se 

dezvoltă în mod natural cu înaintarea în vârstă. Şi îndemânarea de a crea piese reflectă 

propria lor creştere. Piesele abordate de copiii mai mari vor avea un conţinut mai variat, 

personaje mai bine conturate, o intrigă mai bogată în peripeţii, dialoguri care oglindesc 

psihologia personajelor. Dacă piesa este scrisă de copii ei vor folosi mai des şi mai mult 

dialogurile, vor insista mai mult pe decoruri şi costume. 

 În cursul inferior de liceu, deosebirile dintre elevi sunt mai mari decât la orice altă 

vârstă. Pentru a asigura încercări dintre cele mai reuşite în domeniul dramaturgiei creatoare, 

este necesară o împărţire a grupei de elevi din cursul inferior al liceului în funcţie de 

dezvoltarea lor fizică şi intelectuală. Neglijarea acestui punct de vedere în organizarea grupei 

stinghereşte adeseori relaţiile dintre elevii de vârstă mai mică, pentru care este nevoie de o 

atenţie individuală sporită, şi elevii mai mari sau mai iuţi la minte, care nu simt nici un 

stimulent în colaborarea cu un coleg mai tânăr. În cazul elevilor din cursul inferior de liceu, 

stimulenţii cei mai rodnici sunt aceia care generează o exprimare teatrală generoasă şi plină 

de umor. Aceşti copii sunt înclinaţi spre comedii, piese fantastice, melodrame sau satire 

uşoare. Sunt mai puţin înţelese dramatizările romantice datorită sentimentelor lor 

superficiale. 

 Elevii din cursul superior de liceu abordează cu uşurinţă piese care prezintă 

oamenii cu problemele lor. Vor înţelege cu uşurinţă texte care ating sfera preocupărilor lor: 

dragoste, probleme de familie gen divorţ, fenomene paranormale, droguri, subiecte politice, 

curente şi mode trecătoare. Când abordează un subiect necunoscut rezultatul este 

dezastruos pentru că îl înţeleg foarte greu. 
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 Una dintre deosebirile importante dintre elevii din cursul inferior de liceu şi cei din 

cursul superior  este felul în care abordează lucrurile. Elevilor din cursul inferior le este mai 

uşor să evite ideile convenţionale de subiecte şi structuri literare. Acest lucru se explică prin 

faptul că nu sunt familiarizaţi cu marea varietate a pieselor de teatru din dramaturgia română 

şi universală şi nici nu au experienţă în domeniul spectacolelor şcolare. Ei abordează textul 

cu îndrăzneală şi în mod experimental dacă sunt îndrumaţi în această direcţie. Sunt doritori 

de cunoaştere, ageri şi dornici de a încerca aproape orice pentru că nu deţin clişee care 

stânjenesc originalitatea creaţiei. Dacă un elev din cursul inferior va aborda aceeaşi 

problemă cu un elev din cursul superior, problemă trăită în acelaşi fel, vor rezulta două 

lucruri diferite. Elevul mai mic nu va adânci psihologia personajului în măsura în care o va 

face cel mai mare, dar va ţese o intrigă mai spumoasă, mai vioaie. Dialogul va fi curgător şi 

simplu, acţiunea abundentă şi se va îndrepta spre o comedie. Elevul mai mare va analiza 

motivele psihologice, se va gândi la reacţiile personajului şi la consecinţele lor, va tinde să-şi 

afirme un punct de vedere propriu, un punct de vedere moral sau o idee îndrăzneaţă. 

 Toţi stimulenţii pot fi adaptaţi în funcţie de diferite vârste, forma exerciţiilor trebuie 

armonizată cu vârsta şi personalitatea elevilor. Adolescenţii trebuie să înveţe să recunoască 

un subiect banal, o idee deja folosită, o pastişă. 

 

  Reflecție 

Comentaţi afirmaţia lui Dan Puric: Fac teatru pentru supravieţuirea comunicării adevărate. 

 

Comunicarea în echipă în cadrul repetiţiilor 

 

 Actorul – dramaturg are un mare avantaj faţă de interpretul unei piese publicate. 

Pentru că s-a contopit cu esenţa personajului şi a intrigii pe parcursul scrierii piesei, nu mai 

are nevoie să studieze şi să se cufunde în căutări, cum se petrece cu un text complet străin. 

Când scrie piesa, replicile îi rămân în memorie, ştie rolul lui şi ale celorlalte personaje ceea 

ce duce la o delimitare a replicilor. 
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 Este uşor să pui în acord activitatea echipelor ce lucrează la spectacol: dramaturgii, 

dacă textul este original sau adaptat, actorii, echipa de producţie – lumini, muzică, decoruri. 

Dacă piesa are părţi care nu necesită prezenţa în scenă a tuturor interpreţilor în acelaşi timp, 

cei care nu repetă pot lua parte la activitatea de producţie. 

 În grupele de adolescenţi care lucrează textul încă, cei care nu scriu pot trece deja la 

activitatea de producţie. Profesorul trebuie să echilibreze programul de lucru în ceea ce 

priveşte activitatea dramaturgică, producţia tehnică şi interpretarea actoricească, în aşa fel 

încât, distribuită în mod egal, munca să ofere tuturor aceeaşi încredere. 

 Elevii cu vârste cuprinse între 8 – 10 ani memorează extrem de uşor şi nu se mai 

dezlipesc de text. Pentru a evita acest lucru, se lucrează stimulând repetiţiile în care se 

utilizează tehnica dramatică creatoare, ajutând elevii să redea ideile şi emoţiile replicilor prin 

mişcare, pantomimă sau sunet după ce au lucrat în perechi. 

 Profesorul poate da fiecărui elev sau unui grup de elevi cuvântul caracteristic unui 

personaj: răsucire, grabă, plutire, mângâiere, fericire, prietenie, ură 

 Repetiţiile trebuie să înceapă cu exerciţii de mişcare corespunzătoare personajelor 

din piesă executate de toată echipa şi în final de fiecare copil, păstrându-şi personajul. În 

cadrul repetiţiilor  au loc diverse procese de comunicare şi se dezvoltă abilităţi şi relaţii 

interpersonale care le vor fi utile elevilor în viaţa de adult. Astfel, lucrând în colectiv, elevul: 

- învaţă să respecte păreri contrare şi să-şi rafineze puterea de discernământ; 

- învaţă să asculte - poate limbajul şi ideile auzite sunt în contrast cu propriul fond 

cognitiv şi afectiv, dar ascultând cu respect şi receptivitate îşi îmbogăţeşte propria 

comunicare; 

- îşi dă seama de valoarea altor idei, de valoarea contribuţiilor venite din mai multe 

direcţii; 

- înţelege că nu întotdeauna ideile lui sunt cele mai bune şi că este capabil să le 

aleagă pe cele mai valoroase, chiar dacă acest lucru înseamnă că trebuie să renunţe 

la ale lui; 

- în cele din urmă ajunge să-şi privească critic propria lui creaţie şi aprecierile lui vor 

cuprinde mai multă justeţe. 

 Pentru întărirea echipei este bine ca elevii care au roluri mici pe scenă să aibă roluri 

importante în culise: decor, lumini, muzică, recuzită; nu trebuie să rămână nefolosiţi în marea 

parte a derulării spectacolului. Cu cât mai mare responsabilitate au elevii în jucarea piesei, 

cu atât vor înţelege complexitatea activităţilor pe care le implică o reprezentaţie de teatru. 
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 Confruntarea opiniilor în timpul repetiţiilor creatoare face ca profesorul să înceteze a 

mai fi profesor devenind participant la o experienţă de cunoaştere care permite tuturor să 

facă descoperiri deosebite. Profesorul trebuie să dea frâu liber copiilor să se manifeste, să-şi 

spună ideile, chiar dacă la început totul pare destul de haotic. El face diferenţă între 

activitatea întâmplătoare şi incoerenţă şi spontaneitatea activităţilor creatoare, a încercărilor 

experimentale. Este cea mai importantă lecţie pe care o învaţă profesorul încurajând munca 

în echipă pentru că între el şi elevi trebuie să existe o continuă interdependenţă în ceea ce 

priveşte stimularea şi creativitatea.   

  

Comunicarea în cadrul proiectării şi organizării unui spectacol 

 

Pregătirea elevului 

Pentru a realiza o piesă într-un anumit stil sau care aparţine unei anumite epoci, elevii au 

nevoie de o pregătire în ceea ce priveşte modul lor de a gândi: 

 este nevoie de o serie de exerciţii pregătitoare înainte de a începe munca 

pentru a cunoaşte anumite modele şi moduri de gândire care să-i trezească 

curiozitatea, să primească nişte cunoştinţe esenţiale, să se exprime în mod 

creator.  

 vizionarea unor piese de teatru în sala de spectacol sau pe suport video este 

esenţială pentru început.  

 urmează exerciţii pentru familiarizarea copilului cu noţiuni ca: ritm, mişcare, 

formă, culoare, ţesătură. Întâi învaţă să recunoască acest vocabular în lumea 

înconjurătoare şi apoi  să-l folosească prin modalităţi proprii de exprimare. 

Exerciţiile de mişcare descătuşează individualităţile emoţionale, sunetele îl vor 

face să ajungă la simplitate şi claritate în imitaţii concrete, în grafică va 

comunica personal, prin pantomimă va urmări simplitatea şi concizia ideilor şi 

a exprimării lor.  

Elevul trebuie apropiat pas cu pas de fiecare formă artistică după care va fi în stare 

să înţeleagă şi să imite exprimarea artistică. Reacţia lor este inconştientă astfel încât va 

trebui să considere aceste elemente drept mijloace de exprimare şi numai după aceea le va 

folosi conştient în propria creaţie. În tot acest demers de pregătire, comunicarea profesor-

elev joacă un rol esențial și se axează pe latura informativă, emoțională și motivațională. 
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             Aplicaţie 

Discutaţi cu colegii de grup şi listaţi funcţii şi forme de comunicare care pot fi exersate în 

faza de pregătire a elevilor pentru spectacol 

 

 

Distribuirea rolurilor 

Personalitatea interpreţilor influenţează distribuirea rolurilor. Din punct de vedere al 

comunicării educaţionale, elevii ascultă şi discută orice interpretare, fac ei înşişi 

observaţii asupra jocului lor şi al colegilor. Comunicarea, schimbul de idei şi luarea de 

hotărâri comune promovează coeziunea şi responsabilitatea . Rolurile cele mai 

interesante nu sunt întotdeauna cele de mare întindere sau rolurile principale. 

 

Scenografia 

Există multe izvoare pentru ideile scenografice: picturi, măşti, desene, sculpturi, filme. 

Adevăratul izvor de inspiraţie este însă piesa, stilul, epoca ei. Structura şi modul de 

tratare a piesei vor influenţa un decor, locul unde se petrece acţiunea, anotimpul şi epoca 

cer o atenţie sporită. Diversele spaţii de joc de care depind elevii (mic şi neregulat, scena 

convenţională, sala de sport ori de clasă) sunt izvoare de inspiraţie pentru scenograf care 

presupune imaginaţie. Greutăţile provenite din lipsa unui spaţiu conformist pot genera o 

inventivitate mult mai interesantă decât posibilitatea de a avea tot ce doreşti. 

Costume şi machiaj 

Copii ar trebui lăsaţi să-şi deseneze singuri costumele căci pentru ei mărimea şi 

forma sunt importante şi un desen inventat de ei poate fi mai interesant decât unul 

convenţional. 

Adolescenţii descoperă că este nevoie de studiu riguros şi când pun în scenă o piesă 

modernă şi se pot inspira din reviste, afişe, filme, fotografii, observând îmbrăcămintea şi 

obiceiurile oamenilor din jurul lor. Machiajul trebuie să fie unitar costumelor. 

Trebuie să se ţină seama de materiale, culori, garnituri, coafuri, sandale, accesorii din 

epoca respectivă. Elevii actori trebuie să se familiarizeze cu purtarea costumelor, cum să 

se mişte pentru a le pune în valoare. 
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Decoruri şi recuzită 

Este preferabil ca decorurile şi recuzita să fie concepute şi chiar executate de elevi 

pentru a înţelege aspectul practic al unui decor simplu pentru o piesă cu actori – elevi. 

Simplitatea acestora este o calitate de dorit şi în acelaşi timp impusă de împrejurările în 

care se joacă piesa. Schiţele de decor pentru piesă ar trebui să pornească de la copii şi 

apoi adaptate spaţiului existent. 

Lumina şi sunetul 

Alegerea complexităţii luminatului şi sonorizării într-o piesă de teatru depinde de vârsta şi 

pasiunea elevilor, priceperea profesorului, instalaţiile avute la dispoziţie şi timpul acordat 

pentru pregătire 

Adolescenţii vor gândi şi executa coloana sonoră cu maximă dăruire fiind îndrumați de 

profesor. Efectul general este mai original când copiii îşi asigură singuri efectele sonore. 

Sonorizarea nu trebuie să treacă înaintea textului. 

Publicitatea 

Publicitatea implică desene, conceperea afişelor şi programelor de spectacol. Elevii 

trebuie să primească noţiuni despre metodele care pot crea imagini despre piesă viitorilor 

cumpărători de bilete astfel încât să trezească interesul pentru realizarea artistică. Se 

gândeşte modul în care se face cunoscută viitoarea reprezentaţie. 

 

             Aplicație 

Discutaţi cu colegii de grup şi listaţi 3 metode de comunicare pe care le-aţi utiliza în 

realizarea publicităţii unei piese de teatru lucrată cu elevii dvs.  

 

 

Regia de culise 

Este bine să fie făcută de elevii care au roluri scurte ce nu reclamă prezenţa lor 

permanentă pe scenă. 

Direcţia de scenă 
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De regulă aparţine profesorului dar poate fi acceptat şi un elev. Directorul de scenă 

trebuie să-i ajute pe interpreţi să-şi dea seama de diferenţa dintre ceea ce înţeleg ei şi 

ceea ce comunică publicului. Modul de interpretare nu trebuie schimbat de multe ori şi se 

are în vedere respectarea stilului cerut de text, altfel se pierde înţelesul şi farmecul 

piesei. De multe ori profesorul greşeşte pentru că îşi imaginează personajul conform 

propriilor lui fantezii şi nu prin prisma individualităţii copilului. O altă greşeală este aceea 

de a acorda o prea mare atenţie costumelor şi decorului în defavoarea interpretării 

actoriceşti. 

Directorul de scenă îşi concentrează atenţia asupra contopirii personajelor într-un joc 

teatral unitar. Pentru a realiza un spectacol bun, profesorul impune disciplina 

actoricească, interpretarea cerută de text şi armonizarea actorilor într-un ansamblu. 

Premiera 

Sunt necesare notiţe, observaţii care vor fi comunicate după lăsarea cortinei. 

Aprobarea şi aplauzele publicului sunt răsplata întregii activităţi. 

 

             Aplicaţie 

Imaginaţi-vă că aţi fost profesorul care a coordonat punerea în scenă a spectacolului. Ce 

observaţii aţi avea de făcut trupei după premieră şi în ce mod le- aţi comunica elevilor, 

membri ai trupei de teatru a şcolii? 

 

 

Forma finală 

După premieră se vor vedea calităţile şi defectele proiectului. Elevii, care se bucură 

de victorie, trebuie să-şi dea seama că este doar începutul experienţei lor. Schimbările 

care s-au făcut în timpul spectacolului şi care au avut succes se introduc în 

reprezentaţiile viitoare. 

Comunicarea în cadrul proiectării şi organizării unui festival 

Vă propunem această temă în dorinţa ca dumneavoastră să organizaţi la nivelul şcolii, 

dar şi al judeţului un festival de teatru pentru elevi considerând că derularea unei astfel de 

acţiuni presupune exersarea tuturor tipurilor de comunicare. Astfel: 
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 şcoala dumneavoastră va intra într-o reţea de comunicare formată din şcolile 

din judeţ,  

 părinţii îşi vor cunoaşte copii în alte situaţii comunicaţionale,  

 organizaţia din care faceţi parte va fi mai cunoscută în comunitate, 

  elevii vor căpăta abilităţi de organizatori şi vor învăţa noţiuni de marketing şi 

publicitate. 

  Reflecţie 
Vi se pare greu? 

Este necesar să vă formaţi o echipă, să solicitaţi sprijinul elevilor, autorităţilor locale şi să 

lecturaţi rândurile de mai jos. 

 

Pentru a organiza un festival de teatru de succes, este nevoie atât de o bună planificare şi 

etapizare a activităţilor, cât şi de cunoaşterea şi practicarea unor tehnici adecvate de 

comunicare şi relaţionare. Etapele necesare organizării unui festival sunt următoarele: 

 

1.Stabilirea obiectivelor 

Un festival poate fi organizat pentru: 

 descoperirea de talente,  

 pentru recunoaşterea muncii elevilor şi profesorilor,  

 educaţia culturală a elevilor,  

 popularizarea unei instituţii în comunitate.  

Toate aceste obiective pot fi propuse în acelaşi timp, dar numai unul va fi îndeplinit în 

totalitate. Dacă obiectivul, numit principal, va fi popularizarea unei instituţii în comunitate 

atunci se va accentua pe invitaţii la festival şi pe publicitate. Dacă se alege descoperirea 

de talente, la nivelul unei şcoli sau a unui oraş se doreşte ca în viitor elevii selectaţi să 

lucreze împreună în aceeaşi producţie. Recunoaşterea muncii elevilor şi profesorilor 

presupune o finalitate încununată cu premii, diplome de participare şi sărbătorirea 
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acestora. Obiectivul comun tuturor festivalurilor de educare prin cultură este subînţeles 

cu necesara condiţie ca reprezentările să fie de calitate. Funcţie de obiective, un festival 

poate fi organizat la nivelul unităţii de învăţământ, oraş, judeţ, naţional sau internaţional. 

2.Stabilirea echipei de lucru 

Un festival nu se poate organiza decât după stabilirea unei echipe de lucru în care 

sarcinile să fie echilibrat distribuite în funcţie de abilităţile şi competenţele fiecărui 

membru al echipei. Pentru finanţare vor fi desemnaţi membri care au cunoştinţe, 

experienţă în colectare de fonduri, persoane sigure, empatice, comunicative. Afişele, 

programele, invitaţiile vor fi în grija unor buni graficieni, informaticieni. Este bine ca din 

echipa de organizare să facă parte elevi, mai ales pentru atragerea sponsorilor, 

publicitate. Se vor stabili echipe de profesori şi elevi pentru dirijarea trupelor spre scenă 

şi cabine, persoane responsabile cu direcţia de scenă, distribuirea programelor de sală, 

asigurarea protocolului, discuţii cu presa. 

3.Elaborarea regulamentului de participare 

Indiferent de obiectivele propuse şi nivelul la care se organizează festivalul, un 

regulament scuteşte organizatorul de posibile contestaţii şi ajută participanţii să respecte 

disciplina evenimentului. 

Un regulament trebuie să conţină obligatoriu: organizatorul, vârsta participanţilor, tipul 

de producţii admis, timpul maxim acordat participanţilor, membrii componenţi ai juriului, 

tipul de premii acordate, modul de preselecţie (dacă este cazul), modul şi termenul de 

înscriere, cerinţele speciale ale organizatorului. 

 

4.Editarea programelor de sală, afişelor, diplomelor, invitaţiilor 

Programele de sală conţin obligatoriu: titulatura festivalului, juriul, sponsorii, participanţii, 

locul de desfăşurare, orarul producţiilor, organizatorii. Afişele dau informaţii despre: titulatura 

festivalului, sponsori,  locul de desfăşurare, orele de 

 

5.Anunţarea posibililor participanţi, înscriere 

Anunţurile se fac în mai multe moduri pentru a avea acces cât mai multe persoane la 

el. Poate fi ales internetul, faxul, mas-media, avizierul, telefonul, grupuri mobile de 

persoane. Este foarte important ca anunţul să fie conceput de o singură instituţie sau 

persoană pentru a nu exista informaţii contradictorii. 
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6.Modalităţi de preselecţie 

Preselecţia poate fi realizată prin vizionare directă a producţiilor sau prin vizionarea 

unor înregistrări video. La sfârşitul prezentărilor membrii juriului vor explica celor respinşi 

cauzele iar celor admişi pentru faza următoare ceea ce trebuie să îmbunătăţească. 

Fiecare participant trebuie să primească asigurări privind importanţa muncii depuse 

indiferent de rezultatul obţinut şi indicaţii pentru perfecţionarea activităţii în vederea unor 

participări viitoare. 

7.Stabilirea juriului 

Membrii juriului sunt persoane pregătite în domeniul actoriei, regiei, scenografiei, 

evitând persoane care îndeplinesc doar diferite „funcţii”, lăudabile şi onorante, dar care 

nu au fost obţinute în urma muncii pe tărâmul Thaliei. La preselecţii, dacă nu toţi membrii 

juriului, măcar o treime din ei trebuie să facă parte şi din juriul final. Motivul este evident: 

participanţii pot contesta aprecierile iniţiale motivând că poate juriul final ar fi apreciat 

altfel.  

             Aplicaţie 

Utilizând computerul şi alte mijloace TIC, realizaţi o invitaţie către un actor celebru de a face 

parte din juriul unui festival de teatru pentru elevi pe care îl organizaţi la nivelul judeţului 

 

 

8.Asigurarea finanţării 

Chiar dacă festivalul este organizat la nivelul şcolii, organizatorul trebuie să 

proiecteze un buget al festivalului. Vor fi gândite cheltuieli privind: consumabile pentru 

afişe, programe de sală, invitaţii tipărite, diplome, mapa juriului, premii. Pentru 

evenimentele organizate la nivel de localitate, judeţ, naţionale şi internaţionale apar în 

plus: plata juriului, chiria sălii, onorariul pentru cei care deservesc sala şi scena, protocol, 

transport. Finanţarea se face prin atragere de donaţii şi sponsorizări, parteneriate, taxe 

de participare, aplicaţii de proiecte la diverşi finanţatori naţionali sau internaţionali. 

Această etapă cere o pregătire specială şi pentru ea se alocă mult timp. Pentru o deplină 

reuşită este obligatorie existenţa unui portofoliu care va fi prezentat de solicitant fiecărui 

posibil finanţator, portofoliu despre care vom vorbi mai târziu. 
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9.Publicitate 

Viaţa unui festival este întreţinută de publicitate care poate fi făcută în presa scrisă, 

audio, video, internet, prin afişe puse la loc vizibil. Trebuie făcută înaintea, în timpul şi la 

sfârşitul festivalului. Se recomandă preluarea unui partener media pentru asigurarea 

minimei publicităţi. 

             Aplicaţie 

Analizaţi si comentaţi din punct de vedere al mesajului comunicării prezentarea de mai jos a 

unui workshop de teatru care apare pe site-ul unui cunoscut teatru din capitală:  

"Fii copilul copilului tau" urmareste sa dezvolte comunicarea dintre parinti si copii si sa 

anuleze barierele de limbaj si de experienta care ii impiedica pe adulti sa isi imbunatateasca 

relatia cu cei mici si sa-i ajute pe acestia din urma sa se dezvolte armonios. 

Acest atelier  va avea atat o parte teoretica – o dezbatere referitoare la disponibilitatea 

parintilor de a-si intelege copilul si de a invata sa "copilareasca" impreuna, iar cea de-a doua 

parte, cea practica, va fi consacrata unor exercitii de improvizatie, de studiere a unor jocuri 

creative care-i pot ajuta sa-si cunoasca mai bine copiii, de interpretare nuantata a povestilor 

etc.  

 

10.Alegerea sălii de spectacol 

În funcţie de nivelul festivalului, sala poate fi o sală nonformală de tipul sălii de sport, 

sălii de festivităţi, poate fi sala unui teatru profesionist, club sau Palat al Copiilor. 

Importantă este acustica, existenţa unui spaţiu de scenă, locuri pentru spectatori, săli 

pentru actori( schimbare de costume, machiaj etc.), lumina, sonorizare pentru efecte 

speciale sau muzică. În sală sunt necesare câteva elemente minime de decor (scaune, 

mese, cuburi de lemn etc. 

             Aplicaţie 

Parcurgeţi diagrama Gantt de mai jos şi identificaţi pentru fiecare etapă persoanele/instituţiile 

cu care ar fi nevoie să comunicaţi  
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Luna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Stabilirea 

obiectivelor 
X            

Elaborarea 

regulamentului 
X X           

Anunţarea 

festivalului, 

înscriere 

  X X X X X X     

Stabilirea 

juriului 
       X  X   

Preselecţie         X X   

Finanţare   X X X X X X X X   

Publicitate          X X X 

Alegerea sălii 

de spectacol 
        X    

Afişe, 

programe de 

sală, invitaţii 

          X  

Portofoliul 

festivalului 
           X 

Desfăşurarea 

festivalului 
          X  

 

11.Realizarea portofoliului festivalului 

Este necesar pentru presă, pentru sponsori şi comunitate, dar şi pentru o arhivă a 

festivalului dacă presupune mai multe ediţii. Portofoliul conţine: afişe, programe de sală, 

liste cu sponsori, liste cu membrii juriului, fotografii din alte ediţii sau preselecţii, articole 

din presa scrisă, lista cu premiile oferite, aprecieri ale participanţilor, spectatorilor, 

membri ai juriului. 
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12. Feedback 

După festival, echipa sărbătoreşte reuşita acestuia, discută despre punctele slabe şi 

tari ale evenimentelor, se colectează materiale din presă, fotografii, se mulţumeşte în 

scris co-organizatorilor, sponsorilor, juriului, celor care au contribuit la reuşita 

manifestării. 

Participanţii sunt rugaţi să-şi exprime părerile apreciative sau critice despre festival. 

 

             Aplicaţie  

Solicitaţi elevilor să citească schiţele Bubico, Vizita, D-l Goe. Vizionaţi împreună cu ei 

ecranizările celebre ale acestora, scoateţi replicile şi dramatizaţi-le. Susţineţi-le în faţa 

părinţilor sau colegilor de şcoală.  

 

 

  Reflecţie 

„Există o limită nedefinită, ceţoasă, greu de sesizat între profesorul care îngăduie libertăţii şi 

căutărilor să fie cheia de boltă a metodei lui de învăţământ şi profesorul superficial, lipsit de 

imaginaţie, delăsător şi leneş, care îşi ascunde lipsa oricărei metode şi a oricărui plan în 

spatele unei popularităţi ieftine.” 

PAUL BAKER – profesor, Centrul Dallas, Şcoala Superioară de Teatru pentru Copii şi 

Adolescenţi 
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Dacă doriți să aflați mai multe despre acest subiect vă recomandăm: 

 Byers Ruth, Teatrul izvor de fantezie creatoare, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti, 1970 

 portofoliul Festivalului Internaţional de Teatru pentru Elevi „George 

Constantin”, ediţiile I – XII, Casa Corpului Didactic Bucureşti  

Exerciţiu creativ 

Alegeţi un subiect din materia pe care o predaţi şi rugaţi elevii să construiască un text 

dramatic. Pune-ţi în scenă cu muzică şi decoruri. Prezentaţi spectacolul celorlalţi elevi la care 

predaţi după ce faceţi publicitate evenimentului 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

                 

           Extindere       
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3.6.2. Comunicarea prin joc şi exerciţii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunt 5 case de 5 culori diferite, în fiecare casă trăieşte câte un om de naţionalitate 

diferită, fiecare bea un anumit tip de băutură, fumează un anumit tip de ţigări şi deţine câte 

un animal diferit. Descoperiţi personajele cu ale lor caracteristici. Jucaţi-vă individual. Apoi în 

echipă. Comunicaţi mai bine după ce aţi rezolvat ghicitoarea? 

1. Englezul trăieşte în casa roşie. 

2. Suedezul are câine. 

3. Danezul bea ceai. 

4. Casa de culoare verde e la stânga casei de culoare albă. 

5. Persoana care fumează Pall Mall are canar. 

6. Omul din casa galbenă fumează Dunhill. 

7. Omul care trăieşte în casa din centru bea lapte. 

8. Norvegianul trăieşte în prima casă. 

9. Omul care fumează Viceroy trăieşte lângă omul care are pisică. 

10. Omul care are cal trăieşte lângă omul care fumează Dunhill. 

11. Omul care fumează Kent bea bere. 

12. Neamţul fumează Kim. 

13. Norvegianul trăieşte lângă casa albastră. 

14. Omul care fumează Viceroy are vecin care bea apă. 

15. Omul care trăieşte în casa de culoare verde bea cafea.  

Einstein a redactat această ghicitoare în perioada interbelică şi a ajuns la concluzia 

ca 98% din oamenii normali nu reuşeau să o rezolve. 

www.jokes 

  Provocare 
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Procesul de comunicare presupune transmiterea unui mesaj de la emiţător la 

receptor printr-un canal specific. De cele mai multe ori, comunicarea este însoţită de 

„zgomote” care ridică adevărate bariere. Îmbunătăţirea relaţionării dintre elevi şi dascăli, 

dintre colegii de cancelarie ori dintre părinţi şi profesori se realizează abordând metode şi 

tehnici adecvate diferitelor situaţii. Vă propunem să studiem împreună câteva tehnici care 

aparţin metodei de comunicare prin joc şi exerciţii. 

Elaborarea progresivă 

Această modalitate de lucru permite organizarea unui grup mare în subgrupuri 

urmărind ameliorarea calităţii unei prezentări sau îmbunătăţirea relaţiilor dintr-o colectivitate. 

De exemplu, poate fi utilizată cu succes în desfăşurarea unui consiliu profesoral, la o lecţie 

recapitulativă sau la întâlnirea consiliului elevilor. 

Desfăşurare: 

- profesorul/directorul/responsabilul educativ indică tema de dezbatere sau 

obiectivul principal al întâlnirii; 

- se împarte grupul în subgrupuri foarte mici formate din 3-4 persoane care 

încep să discute între ele; 

- se reunesc câte două subgrupuri şi discuţia se reia (acum sunt 6-8 persoane în 

subgrupuri); 

- se reunesc câte două subgrupuri formate din 6-8 persoane şi se continuă 

discuţia; 

- în final se reuneşte tot grupul, se trag concluzii, se notează ideile principale. 

Observaţii: 

o moderatorul lansează invitaţia de refacere a grupurilor şi atrage atenţia asupra 

trecerii timpului fără a interveni în discuţii; 

o este interesant dacă subgrupurile sunt eterogene (sex, vârstă, funcţie); 

 

      Repere teoretice 
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o se creează o ambianţă deosebită de comunicare prin contacte între toţi membrii 

grupului şi se realizează participarea personală a fiecărui membru al grupului; 

o pot fi monitorizate conflictele apărute în subgrupuri, sentimentele participanţilor 

când trec de la un grup la altul cât şi rolurile asumate de participanţi. 

 

            Aplicaţie 

Realizaţi acest exerciţiu la ora de consiliere sau dirigenţie punând în discuţie o temă de 

interes pentru clasa dumneavoastră 

 

Responsabilii cu dezbaterea – asistaţi 

Exerciţiul permite fiecărui participant să ia cunoştinţă cu propriul mod de funcţionare, 

dar mai ales, susţine persoanele timide. Poate fi utilizat în lecţiile de predare, şedinţele de 

lucru în ariile curriculare, lectoratele cu părinţii. 

Desfăşurare: 

- unii dintre participanţi – desemnaţi de coordonator - (A) îşi aleg câte un 

coechipier pe post de asistent sau consultant - (B); 

- se anunţă tema de dezbătut; 

- fiecare participant A discută tema cu asistentul său B; 

- participanţii A dezbat tema între ei, lămuresc problemele, găsesc soluţii, 

rezolvă exerciţiile; 

- participanţii B monitorizează activitatea putând interveni în cazul blocării 

discuţiilor A; 

Observaţii: 

o grupul cel mai eficient este format din 5-8 persoane; 

o durata optimă a exerciţiului este o oră; 

o pot fi desemnaţi 2 monitori care să observe activitatea şi să tragă concluzii. 
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            Aplicaţie 

Aplicaţi acest exerciţiu la prima întâlnire a comisiei ariei curriculare din care faceţi parte. 

Alegeţi o problemă de dezbatere specifică şcolii dumneavoastră (de exemplu , ??? 

 

 

Comunicare rotativă 

Exerciţiul următor stabileşte o comunicare regulată între mai multe subgrupuri care 

lucrează în paralel pe parcursul unei activităţi, într-un interval de timp bine precizat. Poate fi 

aplicat în lucrul comisiilor metodice pentru întocmirea raportului de activitate sau a planului 

managerial, dar şi în proiectele elevilor şi părinţilor. 

Se derulează în mai multe faze de durate egale. La finalul fiecărei faze, câte o 

persoană din fiecare subgrup se îndreaptă spre un alt subgrup, urmând un plan precis astfel 

încât fiecare participant să-şi schimbe o singură dată subgrupul. 

Desfăşurare: 

- se stabileşte tema de discuţie; 

- se împart participanţii în grupuri (egale ca număr de persoane); 

- se stabileşte un secretar care va lua notiţe şi va rămâne stabil în grup; 

- fiecare subgrup dezbate tema dată; 

- câte un participant se deplasează către alt subgrup în sensul acelor de 

ceasornic; 

- secretarul dă informaţii noului venit şi primeşte informaţii de la acesta; 

- se reia discuţia în subgrup; 

- al doilea participant pleacă din subgrup şi se deplasează spre altul în sensul 

acelor de ceasornic; 

- în final, secretarul raportează concluziile în plen. 

Observaţii: 

o jocul evită comunicarea în grupuri izolate; 

o se asigură coeziunea de grup şi coerenţa comunicării; 

o poate dura între 40 de minute şi 2 ore; 

o se dezvoltă abilităţi de adaptare şi socializare; 

o se asigură şanse mai bune de comunicare. 
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             Aplicaţie 

Exersaţi jocul de mai sus în viitorul consiliu profesoral cu temă. Puteţi încerca şi la una dintre 

clasele la care predaţi să derulaţi în acest mod o lecţie de recapitulare. 

 

 

Emisiune „în direct” 

Exerciţiul are drept scop antrenarea în comunicarea de experienţe în grupuri mici şi 

mari cât şi exersarea comunicării unor experienţe individuale unor persoane care nu au 

participat la ele. Este un joc extrem de potrivit pentru împărtăşirea experienţelor trăite în 

diferite proiecte. 

Desfăşurare: 

- participanţii se împart în grupuri cu experienţă comună şi îşi pregătesc 

„emisiunea” în spaţii separate; 

- se reunesc toate grupurile şi pe rând, într-un spaţiu declarat „scenă”, fiecare în 

parte îşi prezintă producţiile; 

- se trag concluzii, se fac aprecieri. 

Observaţii: 

o pot fi selectate metode diferite de realizare a emisiunii: scheci, pantomimă, 

interviu, postere etc; 

o este stimulată creativitatea în formare; 

o se acordă câte 40 de minute pentru pregătire, câte 5 minute pentru prezentare 

şi 5 minute pentru discuţii fiecărui grup. 

 

             Aplicaţie 

Realizaţi emisiunea în direct fie la clasa de elevi - propunând discuţii pe marginea unei 

activităţi educative la care au participat elevii, fie în colectivul de cadre didactice legat de 

problemele puse de părinţi la ultimele lectorate. 
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Înfruntarea imaginară 

Acest joc poate fi aplicat elevilor dar şi membrilor cancelariei pentru observarea unor 

sentimente provocate de situaţii stresante, conştientizarea atitudinilor posibile într-o situaţie 

de conflict şi examinarea metodelor posibile de a reacţiona în situaţii de conflict. 

Desfăşurare: 

- coordonatorul va spune participanţilor că va propune acest exerciţiu pentru ca 

fiecare să devină conştient de reacţia la conflict; 

- participanţii se aşează comod, închid ochii, se relaxează; 

- coordonatorul descrie următoarele: Sunteţi pe trotuar. Mergeţi. Departe se 

zăreşte o siluetă cunoscută. Se apropie. Mai mult. O recunoaşteţi: este o 

persoană care v-a făcut un rău foarte mare. (pauză) 

Ce veţi face? Ce veţi spune? Ce se va întâmpla? (pauză) 

Acum persoana a plecat. Ce simţiţi? Sunteţi satisfăcut(ă)? 

- coordonatorul solicită participanţilor să se întoarcă în prezent, să deschidă ochii; 

- pe o foaie de hârtie, 5 minute, fiecare scrie ce a simţit, ce atitudine a adoptat, ce 

dificultăţi a întâmpinat, dacă au avut satisfacţii; 

- participanţii vorbesc în grupuri despre ceea ce au simţit, fac o listă cu tipurile de 

atitudini; 

- se reuneşte grupul mare, se trag concluziile în funcţie de atitudinile adoptate: 

fugă, confruntare, forţă, negociere, calm etc. 

Observaţii: 

o se pot introduce tehnici de negociere aplicate relaţiilor interpersonale 

 

 

            Aplicaţie 

Exersaţi jocul la clasele de elevi la care predaţi. Propuneţi-l colegilor de cancelarie. 
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  Reflecţie 

 

 Lumea aceasta a amintirilor din copilărie, a vorbelor şi a jocurilor pe care le 

născoceam mi se va părea, mereu, dureros de mai adevărată decât cealaltă lume. 

Antoine de Saint - Exupery 

 

 

 

    

 

 

 

 

Puteţi găsi o gama largă de jocuri şi exerciţii care pot îmbunătăţi vizibil comunicarea 

intra şi interpersonală în lucrarea „Tehnici de comunicare” semnată de André de Peretti, 

Jean – André Legrand, Jean Boniface de la editura Polirom. De interes pentru a vă completa 

informația pe această temă  sunt și modulele Dezvoltare personală și profesională și 

Consilierea educațională din aceeași serie elaborată în cadrul proiectului. 

 

Exerciţiu creativ 

 Proiectaţi 2,3 jocuri pe care le puteţi aplica la clasă pornind de la una din temele de 

specialitate sau din tematica orelor educative (cuvinte încrucişate, texte care să conţină 

cuvinte lipsă ce trebuie a fi completate). Construiţi o fişă de monitorizare în care să notaţi 

elementele de ameliorare a comunicării ce intervin în timpul derulării jocului. 

                 

           Extindere       
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   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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4.COMUNICARE INTERORGANIZAŢIONALĂ 

 

4.1. Reţele interorganizaţionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este şcoala dumneavoastră corect poziţionată în reţele interorganizaţionale?  

Care este tipul de comunicare abordat în reţelele organizaţionale pentru o relaţionare 

eficientă? 

Stabileşte, cu ajutorul acestui subcapitol, un set de norme specifice comunicării 

interinstituţionale. 

 

 

 

 

 

 

 

Aşa cum un grup este caracterizat de eficienţă maximă atunci când este plasat într-o 

reţea centralizată, la fel şi o instituţie este eficientă atunci când este în poziţie centrală în 

cadrul unei reţele, chiar dacă satisfacţia este mai mică (în reţelele mai puţin centralizate 

satisfacţia fiind mai mare). 

 

 

 

 

  Provocare 

 

      Repere teoretice 
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Reţelele de comunicare interorganizaţionale pot fi :  

  

  

Pornind de la forma posibilă a unei reţele de comunicare, se poate observa că cercul 

(o reţea necentralizată) permite o comunicare diversă şi importantă fără  o anumită 

organizare şi conducere, aparent ineficientă, însă extrem de apreciată datorită posibilităţii 

neîngrădite de relaţionare. Steaua (reţea centralizată) , în opoziţie cu cercul , permite o 

comunicare limitată datorită centrării pe un lider, oferă puţine satisfacţii (cel mai satisfăcut 

este liderul) dar este stabilă, eficientă şi performantă. 

 

             Aplicaţie  

Identificaţi 2 cazuri în care unitatea de învăţământ este situată într-o reţea centralizată şi 2 

cazuri în care se găseşte într-o reţea necentralizată. 

 

Reţeaua de comunicare are rol în reglarea performanţei, creşterea gradului de  

satisfacţie al  actorilor, respectiv al instituţiilor şi în ceea ce priveşte apariţia unui lider.  

Teoria dezvoltată mai sus se pare că este valabilă pentru interacţiunile uşoare dintre 

instituţii, ea fiind completată cu următoarele observaţii:  

Lanţ 

Y 

Cerc 

Stea 
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- pentru o sarcină complexă se alege o reţea de comunicare necentralizată, în timp ce 

pentru o sarcină simplă se alege o reţea centralizată; 

- se alege tipul de reţea care să nu aibă canale de comunicare inutile; 

- instituţiile îşi aleg o reţea de comunicare identică cu reţeaua instituţională în care 

activează; 

- se obţine o performanţă maximă atunci când există o concordanţă între sarcina de 

îndeplinit, tipul de reţea de comunicare adoptat şi tipul de reţea instituţională în care 

se lucrează. 

 

            Aplicaţie  

Stabiliţi tipul de reţea pe care o alegeţi şi canalele de comunicare pentru a transmite mesaje 

părinţilor, organizaţiilor nonguvernamentale, autorităţilor locale şi inspectoratului şcolar în 

cazul unui proiect european. 

 

Mai puţin utilizată în cadrul reţelelor instituţionale, reţeaua de comunicare în formă 

de lanţ prezintă o serie de dezavantaje: timp mare de transmitere a informaţiei către toţi 

partenerii din reţea şi distorsiunea mesajului astfel încât pe măsură ce mesajul se 

îndreaptă spre capătul lanţului, acesta devine din ce în ce mai scurt, amănuntele se 

pierd, informaţiile sunt selectate în funcţie de interesele transmiţătorului şi primitorului, 

intervin exagerări şi stereotipuri, se introduc informaţii noi. 

 

            Aplicaţie  

Precizaţi 3-5 cazuri în care este de preferat reţeaua de comunicare interinstituţională în lanţ. 

Care ar fi modalitatea de transmitere a mesajului pentru o distorsionare cât mai mică a 

acestuia? 

 

 O primă condiţie a comunicării interinstituţionale este cerinţa normativă fără 

conştientizarea căreia nu se poate construi interacţiunea, altfel spus nu se poate comunica 

fără un set minimal de reguli, norme, legi împărtăşite şi asumate care fie există din 
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experienţe anterioare, fie se stabilesc înaintea startului în comunicare, putând fi păstrate 

pentru procesele ulterioare ori modificate pe parcurs. Considerăm că cea mai importantă 

normă este cea de încredere şi apare în urma schimburilor şi interacţiunilor fiind susţinută de 

atitudinea de înţelegere, deschiderea faţă de interlocutori, ajutor, sprijin, consiliere, 

recunoaşterea valorii instituţiei, stima reciprocă, complementaritatea de roluri şi obţinerea 

beneficiilor comune. 

 

             Aplicaţie  

Construiţi un set de reguli de comunicare între cadre didactice şi familie. 

 

Cerinţa relaţională stabileşte natura relaţiilor ce se vor lega între instituţii pe măsura 

desfăşurării comunicării, fără a fi neapărat observabilă ca atare ci remarcată prin modul de 

exprimare. Atunci când canalul de comunicare este internetul sau faxul, alegerea limbajului, 

construcţia frazei, corectitudinea exprimării, politeţea şi deferenţa sunt importante pentru că 

pot duce la implicare sau la neutralitate, la neimplicare ori chiar la respingere. 

 Între două sau mai multe instituţii, negreşit există o cerinţă informaţională: se 

solicită, se oferă informaţii care se doresc a fi clare, complete, reale, transmise în timp util, pe 

cele mai potrivite canale.  

 

             Aplicaţie  

Construiţi un mesaj către autorităţile locale prin care solicitaţi sprijin pentru a organiza un 

eveniment cultural. 

 

Cerinţa de poziţionare stabileşte imaginea unor instituţii faţă de altele astfel încât la 

finalul comunicării, fiecare actor să-şi fi construit o identitate în faţa celorlalţi. Datorită 

contextului social în care se produce comunicarea, fiecare interlocutor îşi caută şi îşi doreşte 

a i se recunoaşte o poziţie profesională, contextuală, de autoritate, de expertiză sau de 
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consiliere şi chiar dacă rolul şi statusul instituţiei sunt bine definite şi stabilite, se cere totuşi 

periodic confirmarea locului ocupat.   

 Comunicarea înseamnă şi influenţarea partenerilor, ceea ce duce la cerinţa de 

mobilizare şi presupune necesitatea producerii unor efecte de tipul intrării în acţiune după 

sensibilizarea gândirii interlocutorului. O posibilitate de a-l motiva pe celălalt este 

influenţarea, o acţiune exercitată de  indivizii unei instituţii care au o puternică forţă de 

convingere dar şi susţinere instituţională căci valoarea ei determină măsura în care 

interlocutorii pot fi influenţaţi la fel ca şi rapiditatea cu care se face aceasta depinzând în 

acelaşi timp şi de  autoritatea persoanei care reprezintă instituţia în comunicare.  

 

             Aplicaţie 

Solicitaţi o sponsorizare unui agent economic apelând la reţeaua instituţională şcoală -  

familie – inspectorat. 

 

Pentru comunicarea între instituţii, considerăm specifice următoarele tipuri: laterală -  

încrucişată, formală -  informală, directă -  indirectă. 

 Comunicarea laterală sau orizontală asigură stabilirea unor strategii, activităţi, 

obiective, scopuri comune între reprezentanţi din instituţii diferite dar aflaţi în funcţii egal 

poziţionate, pe când comunicarea încrucişată sau în diagonală persoanele ocupă funcţii 

inegale. 

 După gradul de oficializare, comunicarea formală se supune unor ordine, reguli, 

norme, indicaţii strict urmărite, iar cea informală şi neoficială, lipsită de reguli este mai 

armonioasă transmiţând mai uşor valori instituţionale, imaginea pozitivă a instituţiei spre 

exterior. 

 În funcţie de modul de desfăşurare, comunicarea directă sau personală se produce 

atunci când actorii comunicaţionali se află faţă în faţă şi în cazul interinstituţional este 

bilaterală cu obţinere de feedback iar cea indirectă sau impersonală este reciprocă dacă se 

face prin telefon, poştă electronică şi unilaterală dacă se face prin film, televiziune, radio, 

documente, discursuri ce nu permit feedback imediat, putând exista şi comunicarea indirectă 

mixtă în cazul videoconferinţelor. 
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  Reflecţie 

Comentaţi afirmaţia din textul de mai sus: steaua sau reţeaua centralizată permite o 

comunicare limitată datorită centrării pe un lider oferind puţine satisfacţii pentru membrii ei, 

dar este stabilă, eficientă şi performantă. 

 

 

    

 

 

 

 

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre reţele instituţionale puteţi citi „Instituţii şi 

organizaţii” de la  Editura Polirom, Iaşi, 2004, lucrare a lui Richard Scott. Vă recomandăm 

și modulele Management instituțional și management de proiect și Calitatea în educație 

din aceeași serie elaborată în cadrul proiectului. 

 

Exerciţiu creativ 

În cadrul unui Consiliu profesoral cu temă, analizaţi tipurile de reţele interinstituţionale 

în care se află şcoala dvs. şi realizaţi pe grupe câte un poster care să reprezinte 

fiecare tip de reţea. 

                 

           Extindere       
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4.2.Bariere de comunicare interinstituţională  
 

 

 

 

 

 

 

Vi s-a întâmplat să transmiteţi un mesaj părinţilor iar aceştia să nu vă răspundă aşa 

cum v-aţi aşteptat? 

Au fost cazuri în care aţi solicitat ajutorul autorităţilor locale şi nu aţi fost sprijiniţi? 

Mesaje importante ale inspectoratului şcolar nu au fost receptate de dumneavoastră? 

Dacă aţi răspuns cu da la cel puţin o întrebare, înseamnă că ceea ce urmează vă 

interesează foarte mult. 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

  Provocare 
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În comunicarea interinstituţională pot să apară bariere specifice, cauzatoare de  blocaje 

care pot fi21 : 

- personale: datorită trăsăturilor de personalitate ale interlocutorilor; 

- fizice: legate de mediul în care se desfăşoară comunicarea; 

- sociale: se referă la tradiţii, religie, obiceiuri, statut social; 

- culturale: nivelul de pregătire, limbaj; 

- semantice: datorate limbajului tehnic, de specialitate, jargonului; 

- cognitive: generate de informaţii incompatibile cu sistemul de valori promovate de  

instituţie; 

- psihologice: emotivitate, afectivitate, agresivitate;  

- ambientale: contextul în care are loc comunicarea (spaţii, zgomote etc.); 

- manageriale: incapacitatea de a asculta, rezerva de a exprima păreri, schimbarea 

modalităţilor de comunicare; 

- organizatorice: consecinţă a diferenţelor din circuitul ierarhic, lipsa timpului, filtrarea 

mesajului. 

 

            Aplicaţie  

Alcătuiţi o listă cu exemple de bariere de comunicare psihologice, manageriale şi 

organizatorice care apar în organizaţia dumneavoastră. 

 

Aceste bariere pot fi înlăturate dacă: 

- există disponibilitate de dialog; 

- se doreşte îndeplinirea obiectivelor propuse; 

                                                 
21 Viorica Aura Păuş, Comunicare şi resurse umane,  pg. 123 

 

      Repere teoretice 
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- se formează abilităţi de comunicare şi negociere; 

- există deschidere spre dialog real; 

- se cunoaşte partenerul de dialog; 

- se dezvoltă capacitatea de a analiza repede punctele tari şi slabe ale unui dialog; 

- se menţine echilibru emoţional; 

- există deschidere spre schimbare; 

- se cultivă creativitatea. 

 

 

             Aplicaţie  

Găsiţi cel puţin 2 metode prin care puteţi diminua barierele de comunicare listate în exerciţiul 

de mai sus. 

 

 

Reflecţie 

Comentaţi următoarea axiomă: „comunicarea presupune acomodare şi ajustarea 

comportamentelor”. 

 

 

    

 

 

 

Suntem convinşi că această temă este de un real interes şi de actualitate pentru 

dumneavoastră. Mai multe întrebări îşi vor regăsi răspunsurile, dacă veţi apela la 

lucrarea Comunicare şi resurse umane de la Editura Polirom, Iaşi, 2006, autor – Viorica 

Aura Păuş și la modulul din aceeași serie Management instituțional și management de 

proiect  

                 

           Extindere       
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Exerciţiu creativ 

Construiţi un chestionar cu 6 – 8 itemi prin care vă puteţi cunoaşte părinţii elevilor din 

clasa pe care o conduceţi în vederea construirii unui dialog legat de orientarea 

profesională a copiilor lor. 

 

 

 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
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4.3. Comunicare interinstituţională prin relaţii publice 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fie că ţineţi un discurs în faţa părinţilor sau colegilor, fie că sunteţi solicitaţi de presă 

să daţi un interviu, fie că pregătiţi o alocuţiune pentru un sponsor, de fiecare dată faceţi apel 

la abilităţi cognitive şi afective ale unor persoane. Acestea sunt determinate de factori sociali, 

culturali, educativi, chiar religioşi. Sunteţi pregătiţi să-i convingeţi dar mai ales să fiţi 

ascultaţi? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discursul / prezentarea orală în faţa unui public 

 Emoţiile înaintea unui discurs public sunt determinate de două componente. Prima 

este de natură fizică şi este dată de reacţii instinctive ale corpului. În această situaţie se 

produce o descărcare de adrenalină, inima bate mai repede, sângele este pompat mai mult 

către organele vitale decât către extremităţi şi apar semne precum transpiraţia rece, 

îmbujorarea etc. A doua componentă este reacţia psihologică la un eveniment de care ne 

temem şi care poate întreţine sau amplifica reacţiile fizice ale organismului. Importante sunt 

atât pregătirea, cât şi susţinerea propriu-zisă a unei prezentări orale - ascultătorii nu vor 

neapărat 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. 

  Provocare 

   

 

      Repere teoretice 
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Pregătirea prezentării 

Trebuie să plecăm de la ideea că, de regulă, concentrarea maximă a publicului durează 

aproximativ 10 minute – de aceea este indicat să se structureze prezentarea cât mai riguros, 

acordând între 10 şi 20% din timp introducerii, 60-80% din timp problemelor de conţinut şi 

10-20% din timp concluziilor. Exersarea prezentării acasă, cu ceasul în faţă, este o excelentă 

modalitate de a verifica dacă selecţia materialelor se încadrează în spaţiul de timp solicitat. 

Notiţele clare şi uşor de urmărit, scrise pe o singură parte, reprezintă o bună modalitate de a 

pregăti o prezentare. 

 
Folosirea mijloacelor vizuale  

Prezentările PowerPoint trebuie să evite clişee vizuale: butoanele animate; topirea unei 

imagini în alta; formarea textului prin căderea literelor; sporirea spectaculozităţii trecerii de la 

o pagina la alta prin punctarea cu o coloană sonoră.  

 

Rostirea discursului 

Nu începeţi să vorbiţi până:  

 nu vă asiguraţi că publicul este aşezat şi vă acordă toată atenţia,  

 nu aţi stabilit un contact vizual cu auditoriul,  

 nu aţi studiat dintr-o privire organizarea spaţiului personal de mişcare,  

 nu aţi respirat adânc şi nu v-aţi găsit poziţia cea mai comodă.  

Încercaţi să nu folosiţi clişee sau expresii banale de tipul “Mă bucur să fiu azi în faţa 

dumneavoastră …”, să nu prezentaţi nici mulţumiri şi nici scuze în primele fraze ale 

discursului dumneavoastră. Păstraţi-le pentru sfârşit. Controlaţi-vă starea de nervozitate din 

primele minute ale prezentării (impunerea unui ritm prea alert de expunere şi tendinţa de a 

nu ne orienta corpul şi privirea către public).  

Există mai multe moduri de a începe un discurs, în funcţie de personalitatea vorbitorului: 

- denumirea temei, urmată eventual de câteva precizări referitoare la alegerea titlului 

prezentării; 
- referirea la obiectivele şi aspectele pe care doriţi să le abordaţi în cadrul temei propuse; 

- anticiparea unor întrebări sau aspecte problematice; 

- prezentarea unei anecdote sau unei glume; 

- rostirea unei mărturisiri; 

- prezentarea unor fapte sau date statistice; 

- folosirea unui citat nu foarte lung şi relevant pentru subiectul discursului; 

- afirmaţii cu un conţinut şocant. 
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Finalizarea discursului 

 Modalităţile posibile pentru încheierea prezentării sunt: 

prezentarea unor concluzii punctuale; lansarea unor interogaţii (retorice) prin care să 

recaptaţi interesul slăbit al publicului; glume scurte, care să ilustreze aplicabilitatea ideilor; 

invitarea publicului de a trece la acţiune în spiritul celor afirmate în prezentare; utilizarea de 

citate prin care să se sublinieze ideile expuse.  

  Discursul poate avea mai mult succes dacă se apelează şi la procedee care vin să 

completeze efectul comunicării verbale propriu-zise:  

 variaţii ale tonului şi ritmului (pentru a sublinia sau accentua anumite pasaje şi pentru 

a menţine trează atenţia ascultătorilor);  

 gestica adecvată, (eficacitatea sa este diminuată dacă apare ca excesivă, 

nenaturală);  

 mişcarea în faţa auditoriului şi printre aceştia (menţinerea atenţiei receptorilor);  

 menţinerea permanentă a contactului vizual cu auditoriul (pentru menţinerea atenţiei 

publicului şi crearea impresiei de sinceritate, onestitate, deschidere). 

            Aplicaţie 

Construiţi un discurs/ o prezentare orală pentru părinţi pe tema noutăţilor aduse de Legea 

învăţământului nr. 1 din 2011. 

 

 

Relaţia cu presa 

 Din punct de vedere instituţional trebuie să existe o persoană dedicată special relaţiei 

cu presa. În cazul unităţilor de învăţământ, de obicei, directorul este cel care are această 

responsabilitate, managerii publici având rolul de a înţelege şi de a coopera cu jurnaliştii. 

Este de preferat ca directorul să desemneze totuşi o persoană care are abilităţi, studii, 

competenţe deosebite de comunicare: integritate, capacitate de a reacţiona în timp real şi 

adecvat, abilitatea de a înţelege jurnaliştii, de a analiza şi negocia situaţiile care apar, 

răbdare, lipsă de aroganţă şi nervozitate. 

Iată un posibil decalog pentru relaţia cu mass - media: 

• fiţi pozitivi şi nu minţiţi;  

• însuşiţi-vă foarte bine mesajul transmis;  
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• încercaţi să cunoaşteţi auditoriul;  

• ascultaţi întrebările cu atenţie; 

• răspundeţi la întrebarea adresată; 

• evitaţi no comment-ul (refuzul poate fi justificat doar prin securitatea instituţiei sau 

pentru evitarea speculaţiilor);  

• nu daţi niciodată mai multe informaţii decât ştiţi sau decât trebuie;  

• nu introduceţi comentarii personale;  

• nu spuneţi niciodată ceva ce nu vreţi să se citeze; 

• încercaţi sa controlaţi dialogul. 

 

Jurnaliştii nu sunt nici duşmani, nici prieteni, însă pot deveni camarazi (te poţi baza pe ei atât 

timp cât interesele sunt comune. Drept urmare, nu trataţi jurnaliştii ca pe reprezentanţi ai 

jurnalelor, dar nu uitaţi ce jurnale reprezintă. Jurnaliştii sunt oameni faţă de care trebuie să 

vă poziţionaţi prin acţiuni, discuţii şi negocieri.  

 Rolul responsabilului de relaţia cu presa va ţine cont de următoarele aspecte: 

transmiterea de mesaje nedistorsionate şi complete; promovarea instituţională realistă; 

dezvoltarea unei colaborări pe termen lung, de tip win-win - câştig-câştig, care ţine cont de 

obiectivele grupurilor de interes; pregătirea contextului; instrumentalizarea relaţiei cu presa: 

informaţii de mare acurateţe, poze, statistici şi orice alte materiale suport care îi ajută să se 

departajeze în competiţie cu alte jurnale. 

            Aplicaţie 

Cum credeţi că puteţi instaura o relaţie pe termen lung, de tip win-win - câştig-câştig cu 

reprezentanţii presei din judeţul dumneavoastră? 

 

Interviul 

 În situaţia în care sunteţi solicitaţi să daţi un interviu, ţineţi cont de următoarele 

aspecte: 

• încearcă să îţi controlezi unele dintre gesturile pe care le faci în mod inconştient (cum 

ar fi scărpinatul după ureche/ jocul cu  părul) sau reacţiile feţei. 

• păstrează contactul vizual în timpul conversaţiei şi dacă privirea persoanei respective 

te intimidează, fixează un punct aflat în mijlocul frunţii. 
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• zâmbetul sincer, din inimă - înseamnă să zâmbeşti şi cu ochii, să îţi destinzi toate 

trăsăturile feţei.  

• îndreaptă-ţi corpul spre partenerul de discuţie pentru a confirma interesul pe care îl 

acorzi, fie că stai jos sau în picioare. Dacă te afli la o masă, poziţia trebuie să fie 

dreaptă pe scaun.  

• întăreşte-ţi cuvintele prin gesturi ale mâinilor, fără a exagera cu mişcările.  

• nu te juca cu pixul, nu bate darabana pe marginea mesei, nu îţi trece mâna prin păr, 

nu-ţi pune mâinile la gură sau pe faţă. 

• nu ţine braţele şi/sau picioarele încrucişate. Interlocutorul poate interpreta această 

atitudine ca pe o dezaprobare, nesiguranţă, respingere, defensivă, nervozitate sau 

încordare. 

• îmbracă-te potrivit cu imaginea pe care doreşti să o impui despre tine, dar să te simţi 

bine în hainele tale.  

• 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.  

             Aplicaţie 

Rugaţi un coleg să vă ia un interviu pe tema „activitatea educativă în şcoala dumneavoastră”. 

Rugaţi un al treilea coleg să înregistreze în scris sau vizual reacţiile dumneavoastră. 

Comentaţi în echipă. 

 

Comunicatul de presă 

Prin știrile de presă reprezentanţii școlii furnizează informaţii de interes ziarelor și 

posturilor de televiziune locale, asigurându-și în acest fel vizibilitatea ca instituție de marcă a 

comunităților în care se află. Vă recomandăm ca atunci când elaborați comunicate de presă, 

să aveți în vedere următoarele aspecte: 

 

• proiectaţi un format standard al organizaţiei şi folosiţi-l doar pe acesta; 

• antetul este obligatoriu; 

• utilizaţi acelaşi font şi acelaşi corp de literă; 
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• textul se scrie la o distanţă de 1,5 rânduri sau maximum 2 rânduri;  

• nu depăşiţi o pagină decât în cazuri excepţionale; 

• limbajul utilizat în redactarea unui comunicat de presă este simplu şi concis; 

• subiectul trebuie să răspundă la întrebările: cine ?, ce ?, unde ?, când ?, cum ? şi de 

ce ?. Furnizează informaţiile esenţiale dar şi informaţia incitantă care îl determină pe 

redactor să continue să citească întreg documentul. Prezintă aspectul cel mai 

important şi mai semnificativ al subiectului. Evitaţi să începeţi cu locuţiuni lungi, de 

tipul „ca urmare a, în conformitate cu”. Redactaţi două-trei fraze simple şi clare.) 

• mesajul-cheie aduce argumente. Pune informaţia de mai sus în context. Explică 

succesiunea faptelor, unde e cazul. Motivează o decizie prezentată în primul 

paragraf. Comunicatul poate include o declaraţie a unui oficial sau a unui expert. 

Adaugă culoare şi naturaleţe prin oralitatea exprimării. E un bun mijloc de a adăuga o 

judecată de valoare sau o opinie, care, altminteri, sunt greu de redat în restul 

comunicatului, care trebuie să aibă un caracter obiectiv, axat pe acţiuni. Nu uitaţi să 

folosiţi ghilimelele şi să atribuiţi declaraţia. 

• daţi date de contact pentru informaţii suplimentare (număr de telefon şi adresa e-mail: 

de exemplu: Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactaţi: XY, funcţia, nr. tel, 

fax, e-mail). 

• citiţi-l de două ori, împreună cu alt coleg, înainte de a-l transmite. 

             Aplicaţie 

Alcătuiţi un comunicat de presă referitor la participarea şcolii dvs. în proiectul de dezvoltare 

profesională a cadrelor didactice din mediul rural prin activităţi de mentorat.  

  Reflecţie 

Orice om va putea fi persuasiv în relaţiile cu ceilalţi, dacă va dovedi capacitate profesională şi 

morală, precum şi talentul de a transmite cuiva, de a implanta în mintea şi sufletul acestuia, 

reprezentări, idei, principii, judecăţi de valoare, sentimente pozitive care să-i motiveze şi să-i 

călăuzească gândurile, faptele şi trăirile interioare pe o linie conformă cu normele juridice, cu cerinţele 

de corectitudine şi de civilizaţie acceptate în societate. 

Stancu Şerb- Relaţii publice şi comunicare, 2005 
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Pentru detalii privind modalitățile și instrumentele de comunicare între instituții, vă 

recomandăm următoarele cărți: 

1. Bertrand , Claude- Jean, O introducere în presa scrisă şi vorbită, Iaşi, Ed. Polirom, 

2001  

2. Coman, Mihai (coord.), Manual de jurnalism, Ed. Polirom, Iaşi, 1997  

3. lacob, Dumitru şi Cismaru, Diana-Maria, Relaţiile publice: eficiența prin comunicare, 

Ed. Comunicare.ro, Buc. 2003 

Exerciţiu creativ 

Construieşte un discurs pentru consiliul profesoral cu tema „Îmbunătăţirea activităţii 

educative în şcoala noastră”. Prezintă-l colegilor. Cere feedback printr-un chestionar aplicat 

la final. 

 

 

   Jurnal de curs  

       ce am învăţat 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

       ce aplic 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………  

      ce mai vreau să ştiu 

…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
 

                 

           Extindere       
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