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2. 2. 2. 2. COMUNICAREA PEDAGOGICĂ;COMUNICAREA PEDAGOGICĂ;COMUNICAREA PEDAGOGICĂ;COMUNICAREA PEDAGOGICĂ;    

COMUNICAREA DIDACTICĂCOMUNICAREA DIDACTICĂCOMUNICAREA DIDACTICĂCOMUNICAREA DIDACTICĂ    
    
    
2.1. Repere conceptuale2.1. Repere conceptuale2.1. Repere conceptuale2.1. Repere conceptuale    
    
Comunicarea pedagogică semnifică un transfer complex, multifazial şi prin 

mai multe canale ale informaţiilor între două entităţi-indivizi sau grupuri care-şi 
asumă simultan sau succesiv rolurile de emiţători şi receptori, însemnând 
conţinuturi acceptabile în contextul procesului instructiv-educativ. Conceptul de 
comunicare implică o anumită reciprocitate, fiind mai generală şi mai completă 
decât informarea, iar aceasta din urmă nu este decât o varietate sau o latură a 
comunicării. 

Comunicarea didactică este o comunicare instrumentală, direct implicată în 
susţinerea unui proces sistematic de învăţare. În comunicarea didactică, învăţarea 
poate fi în egală măsură centrată pe dobândirea de cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, 
atitudini etc. Cadrul instituţional al comunicării didactice poate fi unul formal, în 
cadrul şcolii/universităţii, procesului de învăţământ, curriculumului formal, dar şi 
unul nonformal şi informal, în corelaţie cu formele de educaţie nonformală şi 
informală. Cu privire la partenerii de comunicare, comunicarea didactică poate 
apărea nu numai între profesor şi elevi/studenţi, ci şi între alţi ,,actori”: ,,elev-elev, 
student-student, manual-elev, curs-student, părinte-copil, antrenor-antrenaţi, 
instructor-instruiţi” etc., dar cu condiţia ca ,,personajul-resursă”să respecte legităţile 
presupuse de un act sistematic de învăţare.  

 
 

 
2.2. Caracteristici ale comunicării didactice2.2. Caracteristici ale comunicării didactice2.2. Caracteristici ale comunicării didactice2.2. Caracteristici ale comunicării didactice    
 
În termeni de comunicare, procesul instructiv-educativ este o înlănţuire, 

teoretic infinită, de situaţii de comunicare cu specific didactic, cu numeroase 
caracteristici, după cum urmează. 
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A. Dimensiunea explicativă a discursului didactic este pronunţată, deoarece 
el vizează, prioritar, comprehensiunea celor transmise. O învăţare eficientă 
necesită înţelegerea conţinutului propus, condiţie primară şi obligatorie pentru 
continuarea procesualităţii învăţării. 
 

B. Structurarea comunicării didactice conform logicii pedagogice, cu 
respectarea adevărului ştiinţific, are ca primă cerinţă facilitarea comprehensiunii 
unui adevăr ştiinţific, şi nu simpla lui enunţare. În elaborarea conţinuturilor din 
programele şcolare, dar şi în prezentarea informaţiilor în actul de comunicare 
didactic, se acordă întâietate logicii pedagogice-vizează înţelegerea, faţă de cea 
ştiinţifică-vizează adevărul sau cea istorică prin care se vizează cronologia 
descoperirii adevărurilor ştiinţifice. 
 

C. Există pericolul transferării autorităţii de statut asupra conţinuturilor, 
sub forma argumentului autorităţii. Riscul este mai mare la clasele cu elevi de 
vârste mai mici, la clasele primare şi la cele de început de gimnaziu, ca elevii să 
considere un lucru adevărat sau fals nu pentru faptul că acesta este demonstrabil, ci 
pentru că provine de la o sursă cu „autoritate”-profesor-,,Aşa ne-a spus profesorul!”, 
manual-„Aşa scrie în carte!”, programa şcolară-,,Aşa este precizat în programă!” etc. 
 

D. În cadrul lecţiilor/cursurilor se combină în mod curent două forme 
verbale ale comunicării-orale şi scrise. Apar anumite particularităţi: 

� de ritm-comunicarea orală fiind de şase ori mai rapidă decât cea scrisă; 
� de formă-accentuarea compensatorie a dimensiunii paraverbale din 
comunicarea profesorului atunci când elevii/studenţii iau notiţe şi pierd o 
parte din informaţia nonverbală; 

� de conţinut-scăderea şi chiar pierderea dimensiunii afectiv-atitudinale în 
cazul comunicării scrise. 

 
E. Personalizarea comunicării este o caracteristică prin care în acelaşi cadru 

instituţional, acelaşi conţinut formal (programa şcolară, manual), aceleaşi 
particularităţi ale colectivului de elevi, să fie valorificate diferit şi cu rezultate 
diferite, de profesori diferiţi. În funcţie de profilul său psihologic şi de filosofia lui 
pedagogică, didactică, profesorul accentuează una sau alta dintre dimensiunile 
comunicării: 

���� logocentrică-fundamentată pe informaţie şi transmiterea ei de către 
profesor; 

���� sociocentrică, relaţională, interactivă în grupul, echipa de elevi; 
���� pragmatică-de transfer de concepte în rezolvarea de probleme practice, 
ancorate în viaţa cotidiană a elevilor; 
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���� multimedia-comunicarea cu ajutorul multiplelor mijloace audio-vizuale, 
precum videoproiectorul, televizorul, laptopul, internetul, tabla 
electronică etc. 

Totodată, profesorul creează premise de răspuns complementar din partea 
elevilor sau a cadrului instituţional în care profesează. 

 

F. Combinarea permanentă a comunicării verticale cu cea orizontală în 
forme organizate-lucru în echipe, sarcini colective etc. sau spontane, legale, 
regulamentare sau ilegale, neregulamentare, precum circulaţia unei copiuţe între 
mai mulţi elevi, suflatul etc. 

 

G. Comunicarea este permanent subordonată obiectivului didactic 

urmărit, ceea ce determină o libertate limitată a partenerilor, profesori şi elevi de a 
alege conţinuturi ad-hoc. 

 

H. Comunicarea didactică se caracterizează prin ritualizare şi norme 

nescrise permanent prezente: ,,Răspunzi când eşti întrebat!”; ,,Când profesorul 
vorbeşte, elevii ascultă!”; ,,Ridică-te în picioare, când te ascult!” etc. 

 

I. Profesorul are un rol activ faţă de conţinuturile ştiinţifice cu care va 
opera, el actionând ca un filtru ce pedagogizează personalizat, în funcţie de 
destinatar şi cadru, conţinuturile literaturii de specialitate, ghidat de programa 
şcolară în vigoare şi de manualul pentru care a optat. 

Consultarea manualelor şcolare este obligatorie pentru orice cadru didactic în 
vederea realizării lecţiilor. Dar niciun manual nu este perfect; se impune cu 
necesitate consultarea manualelor şcolare şi a altor surse de documentare metodico-
ştiinţifice, unor materiale auxiliare, astfel încât să fie depistate oportun şi adecvat 
deficienţele, dar şi să fie eliminate neajunsurile. 

Profesorul are datoria pedagogizării conţinutului manualelor şcolare 
reprezentată schematic, după cum urmează în Schema nr. 2. 

 

J. În unele comunicări apare redudanţa, cantitativ şi calitativ specială, 
impusă de necesitatea înţelegerii corecte a mesajului (Ungureanu D., 1994).  

 

K. În procentaj mult prea mare, de 60-70%, domină adesea comunicarea 

verbală a profesorului, asociată cu tutelarea de ansamblu a actului de 

comunicare, ceea ce corespunde unei comunicări tradiţionale, predării ex catedră, 
logocentrice. 
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Schema nr. 2. Algoritmul pedagogizării conţinutului manualelor şcolare3 

 
 
2.3. Predarea2.3. Predarea2.3. Predarea2.3. Predarea----actul comunicării pedagogice eficienteactul comunicării pedagogice eficienteactul comunicării pedagogice eficienteactul comunicării pedagogice eficiente    
    
„Multă vreme, predarea a fost înţeleasă ca actul prin care educatorul se 

foloseşte de limbă pentru a transmite cunoştinte şi experienţe de acţiune. În 
consecinţă, şi studiul ei a fost plasat în sfera vorbirii, a artei vorbirii, a comunicării, 
în psiho-lingvistică.”4 

Modelul comunicaţional al procesului instructiv-educativ, predarea ca act 
de comunicare pedagogică are drept obiect de studiu: 

� participanţii la actul de comunicare-emiţător-receptor (E-R); 
� canalul de comunicare; 
� procesele de codare şi de decodare a mesajelor; 

                                                 
3 Ciobanu Iancu Mariana, Pedagogie aplicată în Ştiinţele naturii, Bucureşti, Editura 
Akademos Art şi Editura Corint, 2009. 
4 Cerghit Ioan, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi 
strategii, Bucureşti, Editura Aramis, 2002. 
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� relaţiile dintre repertorii-depăşirea barierelor de comunicare, empatia, 
tipurile şi formele de comunicare etc. 

Comunicarea a fost definită din perspectiva instrucţională de către Level şi 
Galle (1988) ca ,,o asociere a elementelor cognitive şi afective cu scopul de a 
transmite informaţii, a inspira credinţe, a induce emoţii sau evidenţia 
comportamente printr-un proces alternant de relaţii între scris, vizual, nonverbal, 
vocal, auditiv, simbolic şi comportamental”. 

Încă mai există cadre didactice care purced la o predare bazată pe transmiterea 
sistematică de informaţii, cunoştinţe şi experienţe enunţate în programa şcolară a 
disciplinei de specialitate, pe efortul şi experienţa personală a profesorului, 
obiectivul principal al transmiterii unidirecţionale fiind însuşirea materiei şi, ca 
atare, ea se conduce după legile obiective ale logicii disciplinei de învăţământ de 
predat, cum remarcă renumitul pedagog german Geissler, 1973, şi după criterii 
psihologice şi psiho-lingvistice.  

Comunicarea vine de la profesor, el iniţiază învăţarea, furnizează informaţii, 
fapte, explicaţii, dirijează comunicarea. Elevii ascultă şi recepţionează mesajul 
ştiinţific transmis, comunicat de profesor, îl repetă, îl reproduc, situaţia de 
comunicare fiind una unidirecţională, pe verticală, totul bazându-se pe competenţa 
profesorului în predarea materiei, pe capacitatea lui de comunicare, de 
accesibilizare, de a sprijini înţelegerea şi însuşirea acesteia de către elevi, din 
postura de receptori. 

Dar, a transmite, în sensul unidirecţional, de la profesor la elevi (P→E), nu este 
acelaşi lucru cu a comunica, în sensul ei multidirecţional, de la profesor la elevi 
(P→E), de la elevi la profesor (E→P), de la elevi la elevi (E→E), de la profesor la 
clasă (P→clasă), de la clasă la profesor (clasă→P). A transmite informaţii în mod 
unidirecţional, tradiţional, în cadrul predării diferă de predarea în care profesorul 
organizează condiţiile favorabile unei colaborări strânse între elevi, între profesor şi 
elevi, asigură condiţiile propice unei interactivităţi intensive. 

În comunicarea reală, predarea determină conexiuni între elevi, leagă elevii de 
un conţinut dat prin programa şcolară, organizează interrelaţionările şi învăţarea în 
comun, însuşirea interactivă acestui conţinut, dezvoltă un mod de a fi împreună şi 
de a munci împreună; de fapt, prin esenţa ei, comunicarea este ,,a face şi a fi 
împreună”. A preda, în concepţia actuală, nu este acelaşi lucru cu a prezenta 
conţinuturile din programă sub forma unei dictări sau a unui discurs didactic, a 
căror finalitate este să facă elevii să memoreze ceea ce le-a fost transmis în această 
modalitate. 

În prezentarea materiei, se iau în consideraţie cele trei moduri fundamentale 
de reprezentare ce stau la baza proceselor de semnificare şi anume: 

� registrul reprezentării activ-senzoriale sau al prezenţei reale 
(indiceale), prin care elevii vin în contact direct şi imediat cu obiectele, 
sistemele, procesele şi fenomenele lumii reale, ceea ce oferă posibilitatea 
desfăşurăriii de către elevi a unei acţiuni senzoriale (observativă) asupra 
celor luate în studiu, să organizeze datele pe cale senzorială, realizând o 
învăţare senzorială (multisenzorială) sau o învăţare prin experienţă directă; 
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� registrul reprezentării iconice (semnelor iconice sau imagistice), prin care 
li se oferă elevilor un ansamblu de imagini, scheme, diagrame, grafice ş.a. 
ca substitute ale lumii reale, ca ceva ce ţine locul lucrurilor, noţiunilor, 

definindu-le în întregul lor; 
� registrul reprezentării simbolice, îndreptat către abstractizare crescândă, 

ceea ce presupune că între cunoscători şi realitatea înconjurătoare se 
plasează o ordine a semnelor logico-lingvistice (cuvinte, propoziţii 
simbolice sau logice), simboluri în chimie, genetică şi o reţea de 

reprezentări codate. 
Aceste trei straturi semiotice-registrul reprezentării activ-senzoriale, registrul 

reprezentării iconice, registrul reprezentării simbolice-sunt înlănţuite cronologic şi 
logic. Ele sunt sprijin unele celorlalte, putând fiind redate sub forma unei piramide 
(schema nr.3), fiecare elev trebuind să fie capabil, în mod normal, să stăpânească 
toate aceste modalităţi de reprezentare.  

În predare, profesorul poate aborda un demers didactic inductiv, de la concret, 
particular, obiect, sistem etc., trecându-se prin registrul iconic al schemelor, hărţilor, 
graficelor, ajungându-se la abstract, de tipul propoziţiilor simbolice sau logice din 
registrul simbolic (schema nr. 3). Demersul didactic deductiv abordat în predare este 
cel în care se porneşte de la abstract, spre exemplu, enuţarea unor propoziţii logice 
despre un sistem, trecându-se prin registrul iconic, de studiere a sistemului respectiv 
cu ajutorul imaginilor, schemelor, diagramelor, ajungându-se în final la registrul 
activ-senzorial, de studiu al sistemul concret (Schema nr.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Schema nr. 3. Piramida cunoaşterii şi demersul didactic 
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În concluzii, oferta predării de informaţii sau conţinuturi, ca act de 
comunicare, cuprinde date de la cele concrete-obiecte, sisteme, fenomene, procese 
până la cele verbale; antrenează o paletă foarte largă de forme de prezentare a 
realităţii, de la decuplajul din realitate şi exemplul viu până la imagini, scheme, 
grafice, modele şi, mai departe, la propoziţii orale şi scrise, la enunţul definiţiei, al 
teoremelor, al regulilor. Demersul didactic adoptat trebuie să fie întotdeauna 
dependent de particularităţile de vârstă ale elevilor, ştiindu-se faptul că la clasele 
gimnaziale este mai potrivit un demers didactic inductiv, iar la clasele liceale 
superioare, demersul didactic deductiv. De asemenea, soluţia de demers didactic în 
actul predării depinde şi de particularităţile individuale ale elevilor cu care 
profesorul lucrează, precum şi de conţinuturile din programa şcolară. 

 
 
2.4. Canale ale comunicării didactice 2.4. Canale ale comunicării didactice 2.4. Canale ale comunicării didactice 2.4. Canale ale comunicării didactice     

şi implicaţiile lor psihopedagogiceşi implicaţiile lor psihopedagogiceşi implicaţiile lor psihopedagogiceşi implicaţiile lor psihopedagogice    
 
Comunicarea didactică este complexă, variată, combinând forme, tipuri, 

metode, tehnici şi mijloace de comunicare diferite; este formală-planificată în 
funcţie de curriculum (anexa VII, VIII, IX, X), de particularităţile 
elevilor/studenţilor cu care se lucrează, în cadrul orei-lecţii/cursului, în instituţiile 
de învăţământ, dar şi nonformală în cadrul unor activităţi didactice dincolo de 
programa şcolară/universitară şi de orele-lecţii/cursuri (anexele V şi VI), precum şi 
informală, prin intermediul mass-media, spre exemplu.  

Canale importante ale comunicării sunt trei subsisteme de semne: verbale, 
paraverbale şi nonverbale, care funcţionează simultan şi convergent în realizarea 
sensului comunicării, ca urmare a suprapunerii parţiale sau a continuităţii 
temporale. Totuşi, cele trei canale comunicaţionale pot fi purtătoare şi de mesaje 
diferite, divergente, prin angajarea de mijloace expresive specifice. Preferabil este 
ca, în comunicarea didactică, să se realizeze o convergenţă funcţională şi o 
angajare, a tuturor canalelor de comunicare. 

    
A. Subsistemul verbalA. Subsistemul verbalA. Subsistemul verbalA. Subsistemul verbal    
    

„Cuvintele, prin chiar folosirea lor ,,nudă”, integrate atât în unităţi 
propoziţionale cât şi la nivel frastic (în sintaxe care ele însele pot ,,vorbi”), se vor 
converti într-un standard perlocuţionar care, exploatat cum se cuvine, constituie un 
factor de incitare a voinţei, atenţiei şi fanteziei elevilor.”5Semnificaţiile cuvintelor 
au puterea de a trezi elevului imagini şi emoţii cu valoare pentru receptarea unor 
conţinuturi ideatice, ştiinţifice. 

Limbajul comportă mai multe funcţii: 
1) funcţia de comunicare; 
2) funcţia de apel-spre destinatar; 

                                                 
5 Cucoş Constantin, Pedagogie, Iaşi, Editura Polirom, 2000. 
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3) funcţia expresivă-vizează locutorul; 
4) funcţia metalingvistică-orientată spre cod; 
5) funcţia fatică-vizează contactul comunicării; 
6) funcţia poetică-are ca obiect enunţul. 
În vorbirea didactică, aceste funcţii se pot actualiza, profesorul focalizându-se 

pe o funcţie sau alta, în conformitate cu competenţele ce urmează a fi realizate la 
elevi, pe care profesorul le fixează în proiectarea didactică, în funcţie de precizările 
programei şcolare (anexele VII, VIII, IX, X). 

 
B. Subsistemul paraverbalB. Subsistemul paraverbalB. Subsistemul paraverbalB. Subsistemul paraverbal    
    

Felul în care sunt pronunţate sau rostite cuvintele încarcă afectiv ideile 
circumscrise de acestea, transformând conversaţiile obişnuite în instanţe expresive 
modelatoare; în comunicarea orală, intonaţia, accentul, debitul, ritmul, forţa, stilul 
vorbirii personalizează actul comunicării, implicând afectiv atât profesorii, cât şi 
elevii; maniera transmiterii unui conţinut informaţional poate deveni ea însăşi 
conţinut noncognitiv.  

Pe ,,scena didactică”, „actorul” bun este profesorul care exploatează la 
maximum „haloul” de semnificaţii ale cuvântului rostit, care prin pronunţare trebuie 
să sensibilizeze, să emoţioneze, să capteze întreaga fiinţă a elevilor. 

Un rol important în comunicare îl au şi figurile de stil care amplifică puterea 
mesajului, dirijând conduita elevului spre traiectele imaginarului. 

Nerostirea de cuvinte, pauza dintre cuvinte sau propoziţii, fraze se pot converti 
în factori provocatori pentru elevi, crescând interesul lor; cu măsură, poate chiar 
,,neexplicarea” sau ,,nerăspunsul” la unele întrebări sunt atractive pentru elevi, 
crescând interesul lor; explicaţia ,,până la capăt” sau explicaţia redundantă, chiar 
dacă sunt indicate, pot produce plictiseală, monotonie; uneori, explicaţiile complete 
scad frumuseţea unei lecţii, privează elevii de mirajul interogaţiei perpetue. 

 
C. Subsistemul nonverbalC. Subsistemul nonverbalC. Subsistemul nonverbalC. Subsistemul nonverbal    
    

Mesajul vizual are un aspect semantic-lingvistic transpozabil şi recuperat în 
parte de limbă, dar şi un aspect ectosemantic-transcende semnificaţia imediată prin 
valorificarea câmpului de libertate al semnului. Ceea ce se consideră realitate este 
mai întotdeauna ceea ce vedem şi mai apoi ceea ce auzim şi ce atingem.  

Limbajul verbal ne face să cunoaştem obiecte, sisteme, procese, fenomene, faţă 
de care noi nu avem nicio experienţă. Dar, câteodată, acest instrument de 
comunicare este sărac în semnificaţii, iar vizualul vine să-l suplimenteze; sunt 
situaţii când vizualul exprimă mai mult şi mai bine un anumit lucru decât o face 
vorbirea.  

O pedagogie a imaginii stimulează învăţarea, căci prin demonstrare directă şi 
trecere rapidă ,,în revistă” a obiectului, sistemului, procesului, fenomenului de 
învăţat se transmit informaţii fără scriere şi lectură, fără chiar o conceptualizare 
propriu-zisă, fiind, astfel, justificată folosirea mijloacelor didactice în procesul 
instructiv-educativ. 
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Ţinuta fizică, fizionomia feţei, mimica, gesticulaţia profesorului pot declanşa 
efecte intelectuale şi afective asupra elevilor cu care acesta lucrează; mimica feţei şi 
pantomimica însoţesc limbajul vorbit, întregind sau prelungind semnificaţiile 
cuvintelor ,,A nu mai gândi cu mâinile echivalează cu pierderea unei părţi a 
gândirii”-consideră André Leroi-Gourhan (1983). În cadrul procesului de 
învăţământ, mişcările, mimica, gestica profesorului trebuie să se transforme în 
instrumente de comunicare didactică productive, care să vină în întâmpinarea 
nevoilor situaţiilor didactice concrete şi diverse.  

Elevii trebuie să fie iniţiaţi în strategiile de discurs ale profesorului, astfel încât 
aceştia să poată sesiza, înţelege, ierarhiza, sancţiona, amenda informaţiile provenite 
de pe diferite canale de comunicare, şi astfel să-şi dobândească o competenţă 
informaţională-condiţie, premisă a unei învăţări eficiente. 

 
 
2.5. Tăcerea î2.5. Tăcerea î2.5. Tăcerea î2.5. Tăcerea în comunicarea didacticăn comunicarea didacticăn comunicarea didacticăn comunicarea didactică    
 
,,Limbajul” tăcerii. Tăcerea, departe de a fi lipsă de comunicare, este 

încărcată cu profunde semnificaţii comunicative. Când suntem stingheriţi, neştiind 
răspunsul la o întrebare, noi comunicăm implicit ceva. Această tăcere e deosebită de 
tăcerea omului plictisit sau de tăcerea meditativului, de tăcerea impusă prin 
„reducerea la tăcere” sau de tăcerea prevăzătoare.  

Tăcerea se leagă de ascultare şi de recepţionarea corectă a mesajelor. Folosind-o 
cu pricepere, putem stimula comunicarea creând interlocutorului posibilitatea de  
a-şi exprima ideile sau sentimentele care, altfel, ar fi rămas ascunse. Încurajând 
răspunsurile, tăcerea se dovedeşte a fi un puternic instrument de comunicare, prin 
care putem obţine un profit intelectual şi social maxim din fiecare interacţiune 
comunicaţională, ţinând seama şi de ponderea pe care o are tăcerea în acest tip de 
interacţiuni. 

Astfel, studiile privind activităţile pe care le desfăşoară de-a lungul unei zile 
membrii “gulerelor albe” (mediile intelectuale) americane arată că şapte minute din 
zece aceştia sunt angajaţi într-o formă de comunicare (N. Stanton, 1995).  

Activităţile cu profil de comunicare sunt distribuite astfel: 9% scris, 39% 
transmit, 30% vorbit, 16% citit, 61% recepţionează, 45% ascultă. Această proporţie 
poate fi diferită la alte segmente de populaţie a căror ocupaţie implică într-o măsură 
mai mică scrisul sau cititul. Dar ponderea ascultării se menţine prioritară şi în aceste 
cazuri, ascultarea, cel puţin sub aspect cantitativ, aflându-se în fruntea 
manifestărilor noastre comunicaţionale. Ea reprezintă o verigă extrem de importantă 
a lanţului comunicaţional, fiind o condiţie esenţială a receptării corecte a mesajului. 
Dacă mesajul nu este recepţionat corect, el nu reprezintă decât un simplu zgomot de 
fond. 

Există pericolul ca, fie individul să se gândească la altceva în timpul ascultării, 
fie să se gândească la propriul său răspuns, neglijând ascultarea eficientă. 

Ascultarea nu e un proces pasiv, ci presupune înţelegerea, interpretarea şi 
integrarea informaţiei primite în modele de cunoaştere proprii. 



 37 

2.6. Comunicarea accidentală, 2.6. Comunicarea accidentală, 2.6. Comunicarea accidentală, 2.6. Comunicarea accidentală,     
subiectivă şi instrumentală în actul didacticsubiectivă şi instrumentală în actul didacticsubiectivă şi instrumentală în actul didacticsubiectivă şi instrumentală în actul didactic    

    
După finalitatea actului de comunicare, conştientizată sau neconştientizată de 

,,actorii” relaţiei, au fost delimitate alte trei tipuri de comunicare: accidentală, 
subiectivă şi instrumentală. 

 
Comunicarea accidentală este transmiterea întâmplătoare de informaţii, ce nu 

sunt vizate în mod expres de emiţător şi care, cu atât mai puţin sunt destinate 
învăţării de către receptor. Ca de exemplu, constatarea lipsei markerului şi a 
buretelui special de şters tabla ...a textului deja citit, îi oferă profesorului ocazia 
unei paranteze-remarcă la sistemul eficient al tablei electronice, laptopului şi 
videoproiectorului, ce l-ar fi scutit pe el de supărare, iar pe elevul de serviciu, de 
mustrarea verbală. 

 
Comunicarea subiectivă este comunicarea prin care se exprimă direct, verbal, 

paraverbal sau nonverbal, starea afectivă a emiţătorului, din necesitatea descărcării 
şi reechilibrării, în urma acumulării unei tensiuni psihice, pozitive sau negative. În 
context didactic, în această categorie de comunicare intră: exclamaţia de surpriză la 
un răspuns deosebit de bun:,,Bravo, copile!”, ,,Excelent răspuns!”; tonul ridicat al 
reproşului:,,Mă supăraţi!”; lovirea catedrei cu palma sau cu indicatorul pentru 
atenţionarea unor elevi neatenţi; degetul îndreptat mustrător asupra unui elev 
indisciplinat etc.  

Diversitatea formelor de exprimare şi comunicare subiectivă este extrem de 
mare, aici incluzându-se şi mişcările de descărcare: elevul care îşi balansează 
corpul de pe un picior pe altul, doar, doar, va apărea răspunsul oral pe care trebuie 
să-l dea la întrebarea ce i-a fost adresată de profesor, eleva care îşi tot aranjează 
părul-ce stă bine de altfel!-în timpul rezolvării unui subiect, roaderea unghiilor de 
către un elev în timpul tatonării rezolvării unei probleme, profesorul care îşi mişcă 
tot mai nervos ochelarii, pe măsura ascultării răspunsurilor etc. 

 
Comunicarea instrumentală este comunicarea definită prin: 
� centrarea intenţionată şi vădită pe un scop precis, comunicat mai mult sau 

mai puţin partenerilor; 
� urmărirea atingerii scopului prin obţinerea unui anumit efect în 

comportamentul receptorului; 
� capacitatea de modificare, în funcţie de reacţiile partenerilor, pentru a-şi 

atinge scopul, obiectivul. 
În actul didactic, comunicarea instrumentală domină, fără a fi excluse celelalte 

două tipuri de comunicare, accidentală şi subiectivă. Orice comunicare didactică 
este şi instrumentală, dar nu orice comunicare instrumentală este şi didactică. De 
asemenea, o comunicare didactică poate fi, într-o anumită măsură şi în anumite 
momente ale lecţiei/cursului, accidentală şi subiectivă, dar acestea din urmă nu sunt, 
prin finalitatea şi procesualitatea lor, şi didactice. 
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2.7. Implicaţi2.7. Implicaţi2.7. Implicaţi2.7. Implicaţii psihopedagogice i psihopedagogice i psihopedagogice i psihopedagogice     
în conduita didactică eficientăîn conduita didactică eficientăîn conduita didactică eficientăîn conduita didactică eficientă    

 
Luând în calcul formele comunicării umane, o conduită didactică eficientă prezintă 

mai multe aspecte ale comunicării după cum vor fi prezentate în continuare. 
1) Randamentul comunicării didactice nu se reduce la formularea 

conţinuturilor verbale ştiinţifice. 
,,Unul din scopurile principale ale educaţiei este să dezvolte gândirea elevului. 

Rolul profesorului este nu numai să prezinte cunoştinţele, dar să le şi explice astfel 
încât ele să fie efectiv înţelese. Cel al elevului nu este numai să absoarbă cunoştinţe, 
dar să le şi stăpânească.”6 

Prin limbajul verbal se exprimă referenţial şi explicit un anumit conţinut 
categorial. În acelaşi timp cu acesta, prin limbajul nonverbal şi paraverbal se 
exprimă atitudini ce vizează conţinutul transmis, receptorul şi situaţia 
comunicării. Prin atitudinile pozitive, neutre sau negative, profesorul şi 
elevul/studentul potenţează sau frânează comunicarea, cresc sau anulează efectele 
conţinuturilor didactice propuse. Un conţinut verbal ştiinţific strict şi precis 
delimitat-semiologia unei boli la animale, de exemplu: în funcţie de conduita para- 
şi nonverbală a profesorului poate fi percepută de clase de elevi (liceele 
tehnologice, specializarea tehnician veterinar) /grupe de studenţi (Fac. de Medicină 
Veterinară) paralele, sau de aceeaşi clasă/grupă de studenţi, în momente diferite, 
destul de divers: 

� ca o provocare a imaginaţiei şi a capacităţilor lor euristice; 
� ca o expresie clară a neîncrederii profesorului în puterile clasei de elevi/ 

grupei de studenţi; 
� ca o chestiune de rutină, de plafonare; 
� ca o obligaţie curriculară; 
� ca o pedeapsă administrativă etc. 

2) Comunicarea paraverbală şi comportamentul nonverbal pregătesc 
terenul pentru mesajul verbal. Înainte de a procesa şi a accepta raţional 
importanţa unei demonstraţii, tânărul are sentimentul importanţei conţinutului ce i 
se propune, transmis de către profesor concomitent cu mesajul verbal al 
demonstraţiei, dar decodificat mai rapid. Cercetările experimentale au demonstrat 
rolul afectivităţii în recepţionarea comunicării verbale, mai bună reţinere a 
informaţiilor recepţionate pe un fond afectiv pozitiv, facilitarea uitării informaţiilor, 
când climatul transmiterii şi recepţionării lor este unul afectiv stresant (neplăcere, 
teamă, efort excesiv etc.). 

3) Utilizarea mai multor canale de comunicare în transmiterea şi receptarea 
mesajului facilitează procesarea informaţiei şi reţinerea unei mari cantităţi de 
informaţii şi, în acelaşi timp, se contribuie la atractivitatea actului de 
comunicare. 
                                                 
6 Mihaela Găvănescu, Aspecte ale comunicării în context educaţional, Editura Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 2006. 
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4) Facilitarea îndeplinirii unor sarcini diferite impuse de diverse roluri 
didactice se realizează printr-o comunicare multiplă, convergentă, concomi-
tentă-verbală, paraverbală, comportament nonverbal-, dar mijlocite diferit; spre 
exemplu, verbal, oral şi scris pe tablă, se comunică schema lecţiei, paraverbal sunt 
atenţionaţi cei care nu iau notiţe, prin ridicarea tonului vocii, şi nonverbal se solicită 
caietul unui elev pentru verificarea efectuării de către acesta a schemei lecţiei 
comunicată de profesor. 

5) Se poate obţine un spor de claritate şi, prin aceasta, economie de timp, 
atunci când se recurge la combinarea variată şi convergentă a mesajelor 
verbale, para- şi nonverbale. 

6) Comunicarea divergentă poate duce la confuzii, nesiguranţă şi chiar la 
neacceptarea conţinuturilor transmise. Spre exemplu, situaţia în care profesorul 
comunică verbal importanţa deosebită a unui proces, fenomen, sistem etc., iar 
paraverbal şi nonverbal demonstrează indiferenţă totală care afectează negativ 
receptarea conţinutului informaţional de către elevi, atrăgând spre aceştia tot 
indiferenţa, dar şi creând confuzie în mintea lor cu privire la importanţa procesului, 
fenomenului, sistemului respectiv.  

Un alt aspect al comunicării divergente este şi desconsiderarea receptorului din 
momentul comunicării unui conţinut ştiinţific, prin care profesorul poate transmite o 
valorizare deosebită a ideilor ştiinţifice, dar în acelaşi timp recurge la reducerea 
partenerului de comunicare la un receptor pasiv şi depersonalizat, transformând, 
astfel, comunicarea didactică într-un simplu act de informare, reducându-i simţitor 
randamentul şi denaturându-i menirea. Un exemplu în acest sens este cel al 
profesorului care chiar din momentul intrării în clasă, se poziţionează în faţa  tablei 
şi cu spatele la elevi, începe să scrie pe tablă, ,,dialogând” cu aceasta, şi nu cu clasa 
de elevi timp de câteva zeci de minute, nefiind interesat dacă a putut fi urmărit de 
elevi, dacă aceştia l-au înţeles, dacă a interesat pe cineva ceea ce el a scris pe tablă. 
Acest profesor îşi va justifica comportamentul considerând că elevii săi-apreciaţi, 
de fel, ca slabi la învăţătură şi dezinteresaţi-nici nu merită mai mult. ,,Prin modul 
său de a preda, un profesor produce în mod constant indici în legătură cu ceea ce 
consideră a fi important, cu modelul de comportament pe care-l aşteaptă de la elevi, 
cu tipurile de participare pe care le doreşte, cu calitatea de activitate pe care o va 
accepta...”(Grant, B. S.A., 1977). 

 
 
 



 40 

    
    
    

3. 3. 3. 3. RETROARETROARETROARETROACŢIUNI CŢIUNI CŢIUNI CŢIUNI     
ALE COMUNICĂRII DIDACTICEALE COMUNICĂRII DIDACTICEALE COMUNICĂRII DIDACTICEALE COMUNICĂRII DIDACTICE    

    
    
3.1. Repere conceptuale3.1. Repere conceptuale3.1. Repere conceptuale3.1. Repere conceptuale    
    
„Ca acţiuni recurente, propagate în sens invers-de la efecte la cauze, de la 

rezultate spre planurile iniţiale-retroacţiunile sunt principalele modalităţi care 
permit adaptarea interlocutorilor unul la celălălt, la situaţie şi, esenţial, la 
finalitatea urmărită. Acţionând în orice structură sistemică şi comunicarea prezintă 
această caracteristică-, principiul retroacţiunii are ca menire echilibrarea şi 
eficientizarea structurilor, dimensiunea sa adaptativă fiind evidentă”7. 

Retroacţiunile prezente şi în comunicarea didactică sunt: 
� feed-back-ul-(fb)-ca formă de conexiune inversă, este modalitatea prin care 

finalitatea actului didactic redevine cauzalitate; este comunicarea despre 
comunicare şi învăţare; intră în acţiune după atingerea finalităţii, se 
reinvestesc efectele în cauze; de exemplu, profesorul se poate ocupa special 
de un elev după ce a rămas corigent; 

� feed-forward: modalitatea prin care anticiparea finalităţii redevine cauzali-
tate; acţionează preventiv, controlând secvenţial avansarea către finalitatea 
urmărită; de exemplu, profesorul, anticipând corigenţa unui elev, se ocupă 
de elevul respectiv, prevenind corigenţa lui. 

Gândirea sistemică a procesului de învăţământ aduce o nouă explicare a 
articulării variabilelor acestuia, grupându-le în fluxuri de ,,intrări”-inputs-uri în sistem 
şi în fluxuri de ,,ieşiri”-outputs-uri din sistem, prevăzând, desigur, retroacţiunea şi 
fiind modelate de interacţiunile cu mediul înconjurător (schema nr. 4). 

Didactica modernă ,,pledează în favoarea asigurării unui control şi reglaj 
continuu, operativ şi suplu, organizat şi spontan, pe tot parcursul desfăşurării 
proceselor de predare şi învăţare, pe baza utilizării mecanismelor de feed-back, în 
diversitatea tipurilor şi posibilităţilor multiple pe care acesta le oferă.”8 

                                                 
7 Bogdan Bălan, Ştefan Boncu, Andrei Cosmovici, Teodor Cozma, Carmen Creţu, Constantin 
Cucos (coord.), Ion Dafinoiu, Luminiţa Iacob, Constantin Moise, Mariana Momanu, Adrian 
Neculau, Tiberiu Rudica, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice, 
Iaşi, Editura Polirom, 1998. 
8 Cerghit Ioan, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi 
strategii, Bucureşti, Editura Aramis, 2002. 




