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RÉSUMÉ: Le travail présente les différents types de communication au 
sein du système éducatif. Il est intéressant de noter que tous les contenus 
sont transmis par communication. L’acte de communication est défini 
au niveau pédagogique, une forme par laquelle six termes importants 
sont activés. D’autre part, la communication pédagogique tient compte 
d’une dimension cognitive et explicative que l’enseignant poursuit.
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În dicţionarul de termeni pedagogici, se defineşte comunicarea 
pedagogică drept „un principiu axiomatic al activităţii de educaţie care 
presupune un mesaj educaţional, elaborat de subiect (profesor) capabil 
să provoace reacţia formativă a obiectului educaţiei (preşcolarului, elevu‑
lui, studentului, etc.), evaluabilă în termeni de conexiune inversă externă 
şi internă”2. Comunicarea didactică, formă particulară a comunicării 
educaţionale, reprezintă „modalitatea de vehiculare a unor conţinuturi 
determinate, specifice unui act de învăţare sistematică asistată”3.

Schema comunicării didactice cuprinde:
– Factorii comunicării (agenţii): cadrele didactice şi elevii, fiecare cu 

o dubla calitate de emiţător şi receptor;
– Distanţa dintre agenţi şi dispoziţia lor, elemente definitorii pentru 

caracterizarea canalului de transmisie;
– Diversitatea de canale de comunicare (auditive, vizuale, tactile, etc.);
– Diversitatea de tipuri de coduri utilizate (sunet, gest, imagine, 

mimică, etc.);

1 Profesor la Școala Gimnazială Nr. 1 Biliești, judeţul Vrancea.
2 D. Cristea, Tratat de psihologie socială, București, Editura ProTransilvania, 2001, p. 47. 
3 M. Iacob, Comunicarea didactică, Psihopedagogie pentru examenul de definitivat şi gradul 

didactic II, Iași, Editura Spiru Haret, 1994, p. 237.
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– Unitatea între comunicarea verbală, cea paraverbală şi nonverbală, 
accentul căzând, în funcţie de situaţie, pe una dintre ele (preponderent 
verbală);

– Existenţa a două circuite pentru conexiunea inversă: de la elev la 
profesor (feed‑back I) şi de la profesor la elev (feed‑back II); circuitul 
elev – profesor reglează în primul rând comportamentul didactic al pro‑
fesorului, circuitul profesor‑elev vizează adaptarea de către elev a unui 
comportament adecvat;

– Prezenţa unor factori perturbatori (zgomote) care afectează învăţa‑
rea şcolară.

Comunicarea didactică este centrată pe dimensiunile cognitivă şi 
explicativă, pe înţelegerea mesajului transmis, condiţie necesară pentru 
procesul de învăţare.

Plecând de la ideea potrivit căreia comunicarea reprezintă un fenomen 
plurideterminat, fiind în acelaşi timp relaţie, informaţie, tranzacţie, acţi‑
une, M. Iacob prezintă câteva criterii de clasificare ale comunicării utilizate 
în cadrul comunicării didactice:

1. În funcţie de parteneri:
a) comunicare intrapersonală;
b) comunicare interpersonală;
c) comunicare în grupul mic;
d) comunicare publică.
2. În funcţie de statutul interlocutorilor:
a) comunicare verticală – între parteneri cu statute inegale (profesor 

– elev);
b) comunicare orizontală – între parteneri cu statute egale (elev‑ elev).
3. În funcţie de finalitatea actului comunicativ:
a) comunicare incidentală – transfer neintenţionat de informaţie;
b) comunicare subiectivă – transmiterea unor stări emotive personale;
c) comunicare instrumentală – urmărirea unui scop bine precizat în 

vederea obţinerii anumitor efecte.
4. În funcţie de codul folosit:
a) comunicare verbală;
b) comunicare paraverbală;
c) comunicare nonverbală;
d) comunicare mixtă.
5. În funcţie de natura conţinutului:
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a) comunicare referenţială, vizând transmiterea unor adevăruri ştiin‑
ţifice sau de altă natură;

b) comunicare operaţional – metodologică, vizând înţelegerea unui 
adevăr, modul în care trebuie operat cu acel adevăr pentru a fi admis sau 
respins;

c) comunicare atitudinală care valorizează informaţiile transmise.
Adevărata comunicare didactică o reprezintă comunicarea instrumen‑

tală, ea având drept scop modificarea nivelului ştiinţei elevului, modificarea 
modului de a proceda şi a se comporta, pregătirea pentru a putea înţelege 
şi a opera cu elementele care reprezintă obiectivele învăţământului. Astfel, 
putem afirma despre comunicarea didactică ca este o comunicare instru‑
mentală convergentă, implicată direct în susţinerea unui proces sistematic 
de învăţare şi care presupune cu necesitate existenţa celor două conexiuni 
inverse (receptor – emiţător, emiţător – receptor).

În funcţie de codul folosit distingem comunicarea verbală, comuni-
carea paraverbală şi comunicarea nonverbală. Comunicarea verbală este 
cea mai studiată formă a comunicării umane şi reprezintă comunicarea în 
care „informaţia este codificată şi transmisă prin cuvânt şi prin tot ce ţine 
de acesta sub aspect fonetic, lexical, morfo‑sintactic”4. Această principală 
formă de comunicare specific umană se exprimă sub formă orală şi/sau 
scrisă iar în funcţie de acestea, utilizează în mod specific canalul auditiv 
cât şi pe cel vizual.

Obţinerea unei comunicări verbale eficiente necesită satisfacerea anu‑
mitor cerinţe, precum: claritatea (conţinutul transmis trebuie organizat 
in aşa fel încât să poată fi uşor de urmărit, vocabularul utilizat trebuie 
adecvat temei şi auditoriului, cuvintele trebuie pronunţate corect şi în 
formă completă); empatia (vorbitorul încearcă să se transpună în situaţia 
interlocutorului, încercând să o înţeleagă; adoptă pe moment anumite stări 
sufleteşti sau anumite puncte de vedere pentru a le împărtăşi, manifes‑
tând amabilitate şi prietenie. Jean Claude Abric afirma că „empatia poate 
fi privită atât ca o calitate, ca o aptitudine, cât şi ca voinţă, fiind probabil 
componenta cel mai dificil de pus în aplicare. Ea presupune hotărârea şi 
capacitatea de a‑ţi controla propriile reacţii socioafective, devenind astfel 
disponibil pentru celălalt, şi constă în a te scufunda în lumea subiectivă a 
celuilalt, pentru a încerca să‑l înţelegi din interior, în a vedea situaţia cu 

4 M. Iacob, Idem, p. 241.
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ochii celuilalt. Nu este necesar să te pui în locul acestuia, ci să simţi într‑un 
fel ce simte el, să încerci să afli, aşa cum sugerează Rogers, «cum te simţi 
dacă eşti celălalt, pentru a resimţi lucrurile şi altfel decât în mod superfi‑
cial, ajungând la semnificaţiile lor mai profunde»”5.

De altfel, uităm prea adesea că empatia se defineşte prin două compo‑
nente: receptivitatea la sentimentele trăite de celălalt; capacitatea verbală 
de a comunica această comprehensiune. Empatia trebuie aşadar să fie activă 
şi să fie transmisă celuilalt. O empatie care nu se exprimă nu este decât o 
atitudine internă, al cărei efect asupra calităţii comunicării este destul de 
redus”6; sinceritatea (urmăreşte atingerea unei stări de onestitate, fireşti, 
lipsită de rigiditate); atitudinea (are ca scop menţinerea unui echilibru, 
lipsit de mişcări bruşte în timpul conversaţiei, de poziţii prea încordate 
sau invers, prea relaxate, de modificare a posturilor agresive şi a scapării 
de sub control a intensităţii vocii); contactul vizual (absolut necesar pe 
parcursul dialogului, prin contactul vizual participanţii devenind credibili 
şi în acelaşi timp manifestând „făţiş” dispoziţia către dialog); înfăţişarea 
(vorbitorul trebuie sa îşi adecveze ţinuta morală locului şi felului discuţiei, 
statutului moral al interlocutorului); viteza de vorbire (trebuie adecvată 
interlocutorilor şi situaţiei).

Comunicarea paraverbală este comunicarea în care se includ caracte‑
risticile vocii, particularităţile de pronunţie, intensitatea şi ritmul rostirii, 
debitul, intonaţia, pauzele. Literatura de specialitate acordă o valoare 
comunicativă deosebită tăcerii, exprimând nedumerire, vinovăţie, apro‑
bare, indiferenţă, pedeapsă, muncă asiduă etc. Foarte interesante sunt 
datele oferite de caracteristicile vocii (comunică date primare referitoare 
la interlocutori: fata – băiat, alintat – hotărât, energic – epuizat, etc.); 
particularităţile de pronunţie (oferă date despre mediu de provenienţă 
al locuitorilor: urban‑ rural; zona geografică de apartenenţă, gradul de 
instrucţie – educaţie etc.); intensitatea rostirii, ritmul şi debitul vorbirii, 
intonaţia, mărimea pauzei şi frecvenţa acestora etc.

Practic, comunicarea paraverbală nu poate fiinţa decât simultan cu 
exprimarea verbală şi nu poate fi considerată o formă de sine stătătoare; 
cu toate acestea, se poate ca acelaşi mesaj codificat verbal, să‑şi modifice 
sensul şi semnificaţia în funcţie de participarea elementelor paraverbale. 

5 Jean Claude Abric, Psihologia comunicării. Teorii și metode, Iași, Editura Polirom, 2008, 
p. 50.

6 Ibidem, pp. 52–53.



113Tipuri de comunicare în mediul educativ |

Comunicarea nonverbală este comunicarea în care informaţia se trans‑
mite în funcţie de postură, mişcare, gestică, mimică. Prin intermediul 
acesteia se realizează comunicarea afectiv – atitudinală, contribuind la 
stabilirea dimensiunii relaţionale a actului educaţiei.

În raport cu celelalte tipuri de comunicare discutate, comunicarea 
nonverbală este guvernată, în special, de factori biologici, făcând‑o astfel 
greu de controlat; este continuă (faţă de cea verbală, compusă din unităţi 
segmentate, propoziţiile având început şi sfârşit distincte); este învăţată 
mai devreme decât cea verbală şi are un impact emoţional mai puternic. 
Tocmai din acest motiv, al impactului emoţional puternic, este necesară o 
mai bună conştientizare a efectelor mesajelor nonverbale asupra elevilor.

În relaţie cu elevii, profesorul poate aborda mai multe stiluri de comu‑
nicare: neutru (sunt absente orice forme de exprimare apropiate, stări 
sufleteşti), familiar (exprimat prin lejeritatea alegerii mijloacelor de expre‑
sie, exprimare mai puţin pretenţioasă, mai apropiată, generând o atmosferă 
caldă, de încredere, detensionată), solemn / protocolar (se caută minu‑
ţios formulele, termenii şi modalităţile de adresare şi imprimă un caracter 
ceremonios), ştiinţific (apelează la forme de deducţie sau de inducţie ale 
raţionamentelor, foarte riguros din punct de vedere logic, argumentativ, 
ignorând imaginaţia).

Foarte importantă la nivelul clasei de elevi este realizarea feed‑back‑
ului. Acesta permite emiţătorului să ştie ce a comunicat şi ce trebuie să 
întreprindă în continuare pentru asigurarea comunicării. Pentru realizarea 
feed‑back‑ului de la elev la profesor se poate interoga receptorul referitor la 
comunicare, asupra conţinutului, asupra a ceea ce s‑a reţinut; se pot utiliza 
mijloace la nivel verbal (întrebări şi comentarii libere), nonverbal (semne 
nonverbale care evidenţiază interesul sau dezinteresul, preocuparea, nea‑
tenţia, oboseala, privirea şi mimica, mişcările colective).

Neglijarea feed‑back‑ului receptor‑emiţător are ca efecte izolarea pro‑
fesorului, transformarea acestuia într‑un emiţător orb, cât şi incapacitatea 
sa de a se adapta auditoriului. În plus, neglijarea feed‑back‑ului emiţător – 
receptor va avea ca efect lipsa de motivare a elevilor, dezorientare în raport 
cu ceea ce au făcut şi ceea ce trebuie să facă în continuare, nesiguranţă şi 
frustrare.

Toate aceste tipuri de comunicare acţionează în procesul instructiv‑
educativ simultan sau/şi complementar cu o anumită dominantă, în funcţie 
de sarcina didactică sau obiectivul educaţional urmărit. Dacă comunicarea 



verbală este predominant conştientă şi voluntară, comunicarea paraverbală 
şi nonverbală au un ridicat grad de spontaneitate şi au caracter predomi‑
nant subconştient. Randamentul comunicării verbale este condiţionat de 
conţinutul informaţional strict şi precis delimitat, dar şi de comunicarea 
para – şi nonverbală care asigură terenul pentru mesajul verbal, întăresc 
sau nu conţinutul mesajului, induc o anumită atitudine afectivă recepto‑
rului, organizează procesele de reglare şi autoreglare.
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