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A comunica inseamnă să impărtăşeşti informaţii. Este o artă să comunici eficient.
Comunicarea, atât cea didactică cât şi cea de la nivelul societăţii, rămâne o problemă deschisă
pentru cercetare. Limbajul didactic are caracteristici proprii. Centrarea pe obiective a
elevului, a profesorului şi mediului de învăţare prezintă învăţarea învăţării, altfel spus,
comunicarea didactică este una evaluativă şi auto evaluativă atât pentru profesor cât şi pentru
elev. În şcoală se regăsesc şi bariere de comunicare.
Comunicarea didactică nu se împacă cu superficialitatea, narcisismul, indiferenţa, rigiditatea,
elemente care duc la dispariţia filonului afectiv care conduce la dispariţia interesului elevului.
Domeniul comunicării a fost fondat în ultimele decenii din cauza volumului mare de
informaţii şi necesitatea de a învăţa pe oameni să comunice eficient.
Conform definiţiei din Marele Dicţionar Psihologic, comunicarea verbală şi
nonverbală este un ansamblu de relaţii care se stabilesc între aspectele verbale ale
comunicării umane, aspectele non verbale şi variabilele psihologice şi sociale implicate în
procesul comunicaţional.,
La origine cuvântul comunicare înseamnă: a face ca un lucru să fie împărţit,
împărtăşit.
Comunicarea are ca obiective descoperirea personalităţii o mai bună înţelegere a
relaţiilor umane.
Comunicarea didactică se poate defini ca fiind o comunicare instrumentală, direct implicată
în susţinerea unui proces sistematic de învăţare.
Schema oricărei comunicări cuprinde:urmatoarele elemente ca factorii care ajuta comunicare,
dispunerea lor,situatiile de comunicare precum si elemente care perturba comunicarea.
Este un fapt bine cunoscut că procesul de învăţământ se realizează prin şi pentru comunicare,
fiind, în ultimă instanţă, un act de comunicare.
Comunicarea, la rândul său, conţine prin ea însăşi potenţial educativ: transmitere de
cunoştinţe, formarea gândirii şi facilitarea operaţiilor intelectuale, autoreglarea activităţii
intelectuale, transmiterea codurilor caracteristice fiecărei ştiinţe, etc., între comunicare şi
educaţie existând un raport de interdependenţă. Personalitatea fiecăruia poate fi considerat un
factor decisiv în comunicare factorul uman fiind conştient de rolul său comunicativ cognitiv.
Profesorul Pavelescu afirmă că stilul este o carte de vizită a individului care ne indică
cu exactitate personalitatea fiecăruia. Comunicarea didactică depinde în mare măsură de
măiestria didactică şi măiestria educaţională a fiecăruia.
Există mai multe modele pentru profesorul contemporan. I. Sulea Firu ierarhizează
trăsăturile unui profesor competent astfel:
1. normalitate, inteligenţă, moralitate
2. caracter moral
3. putere de muncă
4. cadrul explicării lămurite
5. vocaţie
6. pregătire.
Astfel ajungem la concluzie că personalitatea unui profesor poate influenţa elevul dincolo de
orele petrecute în clasă.

Comunicarea, atât cea didactică cât şi cea de la nivelul societăţii, rămâne o problemă
deschisă pentru cercetare în privinţa posibilităţile de realizare a unei comunicări integrale, o
comunicare în care pierderea de informaţii să fie minimă, obţinându-se o satisfacţie pentru
ambii interlocutori, şi în care ceea ce se receptează să coincidă într-o măsură semnificativă cu
input-ul de la capătul emitere.
Se pot menţiona şi unele contradicţii posibile între educaţie şi comunicare, cum ar fi
impactul educativ al mass-mediei existente în societatea modernă, cât şi a altor mijloace cu
acţiune educativă, material bibliografic, prelegerea ţinută de profesor, dar care se manifestă
cu precădere într-o singură direcţie, căpătând aspect de caracter impus şi receptare pasivă.
În plus, informaţia obţinută prin aceste mijloace şi în special, prin mass-media, poate
acuza o lipsă de coerenţă, o anumită standardizare sau stereotipie, anulând particularităţile
individuale şi de grup şi limitând aspectele formative ale individului.
În aceste condiţii de „bombardament informaţional” instruirea şcolară capătă valenţe şi
responsabilităţi suplimentare, printre care aceea de a-i învăţa pe educaţi de a integra/structura
şi analiza informaţia, dezvoltându-le capacitatea de a transforma un mesaj în semnificaţie. În
acest scop, instruirea şcolară are la îndemână un instrument fundamental, limbajul, dar
comunicarea presupune mai mult de atât.
Comunicativitatea didactică este adresativă şi stimulativă şi presupune o foarte bună
cunoaştere psihopedagogică a elevului. Fiind de un real folos empatia o altă dominată pentru
realizarea unei comunicări didactice eficiente este partea docimologică profesorul fiind un
bun cunoscător al mijloacelor de evaluare iar el trebuie să fie conştient de realizarea unui
feed-back venit din partea elevilor.
Limbajul didactic are caracteristici proprii. Utilizează limbajul obişnuit, vocabularul,
structurile gramaticale, modul uzual de expunere pentru că va recurge la noţiunile de transmis
cu ajutorul acestora.
Dacă se are în vedere că cele mai multe dintre noţiuni au multiple semnificaţii, atunci
vom recunoaşte o relativă indeterminare a limbajului didactic. Această relativă libertate poate
fi înţeleasă în sensul ei pozitiv, favorizând gândirea şi formularea exprimării potrivite, dar
poate deveni şi obstacol când se transmit cunoştinţe noi.
În comunicarea didactică trebuie să fim precişi şi expresivi, în acelaşi timp, prin
claritate şi concizie facilitând atât transferul cât şi înţelegerea mesajului transmis; informaţiile
transmise trebuie adaptate scopului, obiectivelor didactice şi nivelului intelectual al
cursanţilor.
În comunicarea didactică, prezentarea şi exprimarea cunoştinţelor îmbracă forme
diferenţiate, în funcţie de auditoriul căruia îi sunt destinate, de aceea se poate spune că
limbajul didactic are un destinatar precis definit, variabil după nivelul, interesul, formele de
utilizare viitoare a celor comunicate.
Centrarea pe obiective a elevului, a profesorului şi mediului de învăţare prezintă
învăţarea învăţării, altfel spus, comunicarea didactică este una evaluativă şi auto evaluativă
atât pentru profesor cât şi pentru elev.
Determinantă rămâne caracteristica formativă a comunicării didactice, profesorul
exercitându-şi influenţa simultan asupra conţinuturilor şi a elevului. Se realizează o
interacţiune comunicaţională autentică şi eficientă dacă fiecare personalitate se angajează
total şi exprimă sincer emoţiile acceptând ideile şi sentimentele celorlalţi. Metodele
interactive sprijină dezvoltarea unei comunicări eficiente şi ajută la înlăturarea dezgustului
elevilor pricinuit de incapacitatea acestuia de a înţelege pe acestea şi de a accepta ideile
acestora. Relaţia elev-profesor trebuie să fie astfel structurată încât elevul să îndrăznească să
acţioneze în prezenţa profesorului să coopereze cu el să permită să aibă viziuni personale
asupra problemelor
În acest context se evidenţiază raportul dintre limbajele verbal, paraverbal şi nonverbal
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utilizate de profesori în corelaţie cu obiectivele didactice şi cu partenerii elevi. Stilul
profesorului defineşte predominanţa verbal-nonverbal prin atitudinile personale care
demonstrează ceea ce crede, dar şi ceea ce aşteaptă de la elevi, ceea ce respinge şi ceea ce
acceptă în dialogul educaţional.
Unii profesori consideră că prin abuz verbal ţin sub control clasă. Un mesaj este mai credibil
şi suportă o înţelegere mai profundă atunci când, în transmiterea lui suportul verbal şi
nonverbal se îmbină eficient.
Aria nonverbalului adaugă opţiuni pe zi ce trece. Unii autori extind această arie la toate
lucrurile care ne reprezintă. Câte poţi spune despre un om numai privindu-l din perspectiva
modului în care îşi alege îmbrăcămintea pe care o consideră potrivită cu statutul său. Sau
aranjarea mobilierului în aşa fel încât să încurajeze interacţiunea de grup. Din păcate,
aranjarea băncilor în clase favorizează comunicarea în direcţia profesorului, şi nu între elevi.
Unele cercetări includ în aria nonverbalului şi oferirea de daruri,1 sugerează că părinţii care
oferă cărţi copiilor pot să le ceară acestora să fie mai studioşi.
Comunicarea nonverbală defineşte un cadru deosebit de fertil în dezvoltarea inter
relaţionării didactice, nu poate fi despărţită de comunicarea didactică.
Clasa de elevi şi colectivitatea şcolară în general, este un mediu de comunicare prilejuit
de sarcina comună şi de relaţiile interindividuale ale membrilor. O comunicare deschisă, fără
restricţii, fără formalism şi ritualuri inutile măreşte încrederea membrilor în virtuţile grupului
şcolar.
În şcoală se regăsesc şi bariere de comunicare cum ar fi distorsiunile sau inexistenţa
unui repertoriu comun între profesor şi elev care duce deseori la perturbarea comunicării.
Supra încărcarea informaţională care pune elevul în faţa unei abundenţe extreme de
informaţie, poate duce la dezvoltarea unui refuz faţă de activitatea respectivă, la confuzii,
epuizare fizică şi motivaţională. Se vorbeşte în literatura de specialitate de condiţii care
facilitează înţelegerea mesajului care în accepţiunea lui Gilles Ferry se grupează în condiţii –
operatorii care impun că mesajul să fie formulat în termeni sesizabili şi semnificativi pentru
elevi şi condiţii afective care se referă în mod special la acceptarea persoanei profesorului.
Mecanismul vorbirii didactice se sprijină pe calităţi ca forţa, corectitudine iar o primă datorie
a profesorului este să se facă auzit găsind o tonalitate adecvată. Este un fapt certificat de către
Landsheere şi colaboratorii săi că un profesor apropiat, simpatic, elevilor obţine mult mai
uşor rezultatele scontate decât cel care dă dovadă de rigiditate şi în faţa lui doar importanţa
materie predate contează. Profesorul trebuie să trateze elevii ca pe nişte parteneri reali în
învăţare acordând timp suficient problemelor elevilor, lărgind libertatea acestora.
Blocarea comunicării prin relaţii reci, birocratice şi alte manifestări psiho
comportamentale din partea unor cadre didactice face să scade randamentul comunicării şi
implicit cel şcolar.
Funcţionând normal, pe principiul feed-back-ului procesul de comunicare facilitează
realizarea sarcinii, asigură coeziunea grupului, valorizează pe fiecare membru, acţionând ca
factor de omogenizare.
Dacă, prin comportamentul său, profesorul se face „acceptat” de elevi se creează
condiţii ca grupul şcolar (clasă) să devină receptiv şi deschis cooperării.
Folosind un limbaj inteligibil şi adecvat, bazat pe o comunicare expresivă şi
convingătoare, cadrul didactic va încerca să transfere conţinutul predat în mod atractiv,
nuanţat, argumentat şi inteligibil, apelând la întregul arsenal metodic şi logistic de care
dispune, depăşind simplul şi plictisitorul monolog într-o expunere elevată şi argumentată care
va schimba conformismul în participare şi activism.
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Prin intermediul feed-back-ului influenţarea devine bilaterală pentru că aşa cum spunea
Leon Bloy, nu se ştie “cine dă şi cine primeşte”.
Astfel, cadrele didactice trebuie să înveţe deopotrivă cu elevii şi chiar de la aceştia.
În acest mod profesorul şi elevii trebuie să se influenţeze unul pe altul dialogul
devenind mai viu şi mai nuanţat în funcţie de aşteptările ambilor termeni ai relaţiei implicate
în activitatea didactică şi nu în mod unilateral.
În toate situaţiile educaţionale, datorită statutului profesorului, autoritate, competenţă,
prestigiu, capacitatea de influenţă este net superioară elevilor şi studenţilor şi este normal să
fie aşa. În asemenea relaţii de influenţare a elevilor prin comunicare, cadrul didactic poate să
exercite comportamente de rol constructive. - Cu efecte pozitive -, sau distructive. - Cu
impact negativ - şi neutru, fără impact real asupra receptorului.
Prin intermediul comunicării didactice profesorii şi elevii pot să se conformeze
normelor şcolare sau pot să-şi păstreze independenţa; pot să cedeze presiunilor sociale,
cerinţelor educative, să le accepte şi să se supună acestora.
Fiind un proces atât de complex, comunicarea didactică cunoaşte mai multe abordări şi
mai multe definiţii.
In didactică, astfel că se mai utilizează şi cel de comunicare educaţională sau
pedagogică, care mijlocesc fenomenul educaţional în ansamblul său, indiferent de
conţinuturile, nivelurile, formele sau partenerii implicaţi.
Faţă de acestea, comunicarea didactică apare ca formă particulară obligatorie în
vehicularea unor conţinuturi determinate specifice unui act de învăţare sistematică asistată.
Din perspectiva educaţiei formale comunicarea didactică constituie baza procesului de
predare şi asimilare a cunoştinţelor în cadrul instituţionalizat al şcolii şi între parteneri cu
statusuri determinate: cadrele didactice ca principali agenţi educaţionali şi cele ale elevilor, în
subordonarea nemijlocită faţă de conducerea unei asemenea instituţii.
O problemă în comunicarea didactică constituie şi formularea întrebărilor şi acceptarea
răspunsurilor. Profesorul conform lui G. Leroy poate formula întrebări limitate sau închise şi
întrebări cuprinzătoare sau deschise. Putem afirma că întrebările limitate adresate de către
profesor în serie formează un lanţ care încătuşează gândirea elevului, stimulează doar să facă
progrese în obţinerea unor cunoştinţe după o schemă prestabilită iar întrebările deschise pot
ajuta elevul să formeze deprinderile unei gândiri critice.
Comunicarea didactică nu se împacă cu superficialitatea, narcisismul, indiferenţa,
rigiditatea, elemente care duc la dispariţia filonului afectiv care conduce la dispariţia
interesului elevului. O activitate ce pune în relaţie cadrul didactic şi elevul pentru realizarea
unor obiective comune, este şi un proces psihosocial de influenţare prin limbaje specifice a
atitudinilor, comportamentelor, convingerilor, a comportamentelor, a componentelor
motivaţional afective şi volitive.
De aceea, a comunica eficient şi expresiv cu ceilalţi şi cu sine presupune:
 Să informezi inteligibil şi să facilitezi înţelegerea mesajului transmis;
 Să dezvolţi gândirea, afectivitatea, motivaţia, voinţa şi personalitatea elevilor;
 Să sesizezi şi să conştientizezi reacţiile, atitudinile şi manifestările
comportamentale ale celor cu care comunici;
 Să convingi pe cei cu care comunici.
Orice cadru didactic trebuie să fie conştient de responsabilitatea faţă de cuvântul rostit într-o
societate în care totul se petrece sub semnul rapidităţii, în care greşelile de exprimare sunt
considerate fără importanţă şi în care nimeni nu răspunde pentru ce a spus, în care nimeni nu
aşteaptă răspuns la intervenţia să într-o conversaţie.
Comunicarea interumană este una din dezideratele acestui nou secol. Eşecul sau reuşita
comunicării didactice depinde în foarte mare măsură de personalitatea profesorului care
trebuie să stăpânească nu numai noţiunile teoretice dar şi cele practice, dar în acelaşi timp
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trebuie să dea dovadă de tac pedagogic.
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