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ABSTRACT 
Different powers of the two agents can influence teaching and communication in one 

direction,  the teaching content can  support when investing in becoming the teacher and student 
progress that directs or conversely  to hold back when they are focused solely on their own work.  

REZUMAT 
Competenţele diferite dintre cei doi agenţi pot influenţa comunicarea didactică şi într-un 

sens şi în celălalt, adică, mai concret spus, pot s-o susţină, atunci când profesorul le investeşte în 
devenirea şi progresul elevilor pe care îi dirijează sau,  dimpotrivă, s-o frâneze, când ele se 
centrează exclusiv pe propria activitate, pe predarea conţinuturilor, ignorându-se conştient sau nu 
efectele acestora asupra elevilor implicaţi în activitatea de instruire.  

 
 
Relaţia profesor-elev, este o altă variabilă importantă cu repercusiuni directe asupra 

comunicării didactice şi într-un plan mai îndepărtat asupra desfăşurării întregului proces de 
instruire-învăţare.  

O analiză mai atentă a modalităţilor de influenţare a comunicării, are ca punct de plecare, 
chiar caracteristicile fundamentale alei acestui tip de relaţie, dintre care, cele mai importante, 
chiar dacă ierarhizarea nu este foarte riguroasă, sunt următoarele:  

a) Se desfăşoară în cadre instituţionalizate, cu respectarea unor norme şi reguli 
menţionate în documentele de politică şcolară, care reglementează desfăşurarea întregului 
proces-instructiv educativ şi aducerea unor corecţii atunci când apar probleme sau 
disfunctionalităţi.  

Această caracteristică influenţează comunicarea, iar, dacă nu există destulă flexibilitate 
din partea profesorilor dar şi a elevilor, există riscul centrării ei, predominant pe respectarea 
prescripţiilor şi a consemnelor stipulate în documentele amintite, aspect ce poate birocratiza şi 
chiar artificializa relaţia educativă care, dincolo de orice condiţionare, rămâne esenţialmente o 
relaţie socio-umană; fără să mai vorbim că, dincolo de anumite limite, exacerbarea formelor 
birocratice, măreşte starea de disconfort psihic al elevilor şi chiar un anumit tip de alienare, mai 
ales pentru cei cu rezistenţă redusă la multiplele stări de frustrare. 

b) Angajează parteneri cu competenţe diferite, în sensul că profesorul posedă mai întâi, o 
competenţă ştiinţifică într-un domeniu distinct al cunoaşterii, după aceea, una psihopedagogică, 
vizând mai întâi cunoaşterea particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor, iar după aceea 
o prelucrare optimă şi adecvată a continuţurilor în vederea transmiterii lor către beneficiari şi, în 
sfârşit, o competenţă psihosocială, cu referire la organizarea colectivului de elevi, la distribuirea 
sarcinilor, la atenuarea conflictelor apărute, la mărirea gradului de coeziune a grupului etc.  

În cadrul acestei diade elevul pare defavorizat, competenţele lui reducându- se la o 
cogniţie mai mult sau mai puţin structurată, la o motivaţie mai mare sau mai mică pentru 



activitatea de învăţare, la ritmuri de lucru mai alerte sau mai lente în funcţie de temperament sau 
de experienţa acumulată.  

Aşadar, discrepantele dintre competenţe pot afecta comunicarea dar, aspectul în cauză, nu 
trebuie să aibă decât un caracter pasager deoarece, în final, ecartul existent între cei doi în 
aceasta privinţă trebuie să se micşoreze considerabil. 

c) Angajează parteneri de vârste diferite, aspect ce nu poate fi ignorat, deoarece, 
diverselor categorii de vârstă, le sunt specifice inevitabil anumite concepţii despre viaţă, anumite 
modalităţi de percepţie socială şi chiar unele prejudecăţi, toate acestea, în mod izolat sau chiar 
însumate, putând să se repercuteze asupra procesului de comunicare mai ales pe linia 
obstrucţionării acesteia.  

Consecinţele nefavorabile ale acestei stări de lucruri pot fi atenuate în cazul în care, 
reprezentanţii diverselor vârste, profesori şi elevi, se vor cunoaşte mai bine, conştientizând, prin 
reciprocitate, problemele care îi diferenţiază punându-se astfel şi bazele unei comunicări mai 
confortabile şi mai eficiente.  

Caracteristicile sau particularităţile amintite sunt specifice relaţiei educative la modul 
general dar, de la caz la caz, pot apărea individualizări ale relaţiei datorate, cu precădere 
contextelor educative, foarte variate în care se desfăşoară activitatea de instruire. 

La aceste caracteristici, cu siguranţă, ar putea fi adăugate şi altele pentru că, în multe 
privinţe, relaţia pedagogică este multideterminată ca şi educaţia în general.  

În consecinţă, se poate afirma că, prima condiţionare rezultă din nivelul de dezvoltare a 
societăţii în cadrul căreia funcţionează acest tip de relaţie, putându-se uşor demonstra că, într-un 
fel se va structura şi va funcţiona relaţia educativă în cadrul unei societăţi subdezvoltate care 
eventual păstrează în mecanismul său de funcţionare relaţii de tip feudal şi altfel se va structura 
relaţia pedagogică în cadrul unei societăţi moderne care oferă educaţiei o serie de facilităţi. 

Apoi, relaţia profesor-elev este dependentă şi de sistemul politic, de ideologia dominantă 
a unei societăţi care impune valori care trebuie interiorizate şi respectate de copiii şi tinerii care 
fac obiectul activităţii de instrucţie şi educaţie. În acest sens, uşor se poate deduce că într-un fel 
va funcţiona relaţia educativă într-un regim de tip totalitar (de stânga sau de dreapta) şi în altul, 
atunci când funcţionează în cadrul unei democraţii autentice. 

Relaţia educativă este dependentă şi de tradiţiile şi de specificul naţional al unui popor 
graţie cărora sunt oferite anumite facilităţi sau, dimpotrivă, impuse anumite restricţii relaţiei 
educative care circumscriu de fapt limitele sau cadrele in care pot acţiona toţi partenerii implicaţi 
în activitatea instructiv educativă. 

În sfârşit, poate o ultimă caracteristică a relaţiei educative o reprezintă complexitatea sa, 
ceea ce înseamnă că, atunci când se analizează această variabilă a procesului de învăţământ, nu 
trebuie să se vizeze numai relaţiile dintre profesori şi elevi. 

Faptul că această relaţie este mult mai complexă şi mult mai extinsă este foarte bine 
surprins de M. Postic (1979, p.20), care o defineşte ca fiind „ansamblul de raporturi sociale care 
se stabilesc între educator şi cei pe care el îi educă, pentru a înainta spre obiectivele educative, 
într-o structură instituţională determinată, raporturi care posedă caracteristici cognitive şi 
afective identificabile, care au o desfăşurare şi perpetuează o istorie”. 

Drept urmare, după M. Postic, atunci când se abordează problema relaţiei educative este 
bine ca aceasta să nu se limiteze strict numai la relaţiile dintre profesori şi elevi, ci la toate 
relaţiile care se stabilesc între partenerii acţiunii educative, adică relaţiile dintre profesori, 
relaţiile dintre elevi, relaţiile dintre profesori respectiv şi elevi şi reprezentanţii comunităţii în 
cadrul căreia se realizează activitatea educativă, lucru perfect justificabil pentru că, într-o 



activitate extrem de complexă cum este cea instructiv-educativă fiecare partener al acţiunii 
educative are o parte de contribuţie distinctă. 

Apreciind paradigma de tratare a relaţiei educative propusă de M. Postic, G. Mialaret 
(1991, pp. 411-426) consideră că aceasta poate fi surprinsă din perspectiva a trei faţete sau 
dimensiuni şi anume:  

o dimensiune psihologică constituită din ansamblul relaţiilor care se stabilesc între 
partenerii situaţiei educative;  

o dimensiune pedagogică constituită şi obiectivată în toate mijloacele care permit 
transformarea relaţiei umane într-o relaţie de educare şi formare precum lecţia, anumite metode 
şi mijloace de învăţământ pe care le utilizează profesorul;  

c) o dimensiune istorico-socială obiectivată în comunitatea în cadrul căreia se desfăşoară 
activitatea de educaţie, iar analiza amănunţită a fiecăreia în parte demonstrează peremptoriu 
faptul că cel puţin primele două susţin maximal comunicarea didactică. 

Faptul că relaţia educativă poate susţine comunicarea didactică este demonstrat şi prin 
invocarea funcţiilor pe care le îndeplineşte profesorul în activitatea desfăşurată la clasă în mod 
obişnuit. 

Încercând o inventariere a lor, G. Mialaret consideră că profesorului i-ar putea fi atribuite 
următoarele funcţii şi anume: 

a) transmiterea de cunoştinţe (sau de cultură) care este o funcţie tradiţională şi care a 
cunoscut un oarecare recul datorită multiplicării surselor de informare care operează în contextul 
activităţii instructiv-educative. 

Felul şi maniera în care este exercitată această funcţie, condiţionează comunicarea 
didactică pentru că respectivele cunoştinţe trebuie accesibilizate elevilor şi însoţite de explicaţiile 
de rigoare pentru a beneficia de înţelegerea cuvenită. 

Dimpotrivă, exercitarea defectuoasă a acestei funcţii, poate conduce la supraîncărcarea 
elevilor, la apariţia golurilor în cunoştinţe, la neînţelegeri şi erori, cu consecinţe negative pe 
termen lung în pregătirea generală a acestora. 

b) animator al grupului de elevi, funcţie graţie căreia profesorul este implicat în 
organizarea şi funcţionarea optimă a respectivului grup. 

În virtutea acestei funcţii, profesorul trebuie să-i atragă pe elevi în atingerea obiectivelor 
stabilite, să stabilească calendarul activităţilor în care este implicat grupul, să adapteze sarcinile 
la posibilităţile şi capacităţile fiecărui membru, să identifice mijloacele pentru amplificarea 
coeziunii grupului, să detensioneze situaţiile conflictuale ivite etc. 

Toate aceste aspecte, cum uşor se poate anticipa, au un efect direct asupra comunicării şi 
toate, la rândul lor, sunt condiţionate de modul de funcţionare a comunicării. 

c) îndrumător (conducător) al elevilor pentru a le forma acestora capacităţi de 
autoinstruire şi deprinderi de muncă intelectuală care să le permită şi pe viitor accesul la 
perfecţionare şi la autoformare. 

Mai concret, prin intermediul acestei funcţii, profesorul îi va abilita pe elevi cum să 
înveţe, ce comportamente să adopte în situaţii standardizate sau diferite, cum să rezolve anumite 
sarcini, iar prin specificul său, această funcţie probează o pregnantă dimensiune formativă. 

Importanţa acestei funcţii este fundamentală pentru că, într-o perioadă marcată de 
multiple schimbări şi transformări, mecanismele adaptative ale individului sunt vitale în 
procesele de integrare profesională şi de integrare socială. 



d) „om resursă” sau persoană de încredere care poate interveni în ajutorul elevilor, mai 
ales, în direcţii care transgresează problematica şcolară: probleme de sănătate, probleme de 
natură afectivă, relaţii delicate cu familia etc. 

Avantajul maximal în exercitarea acestei funcţii îl reprezintă faptul că, prin echidistanţa 
şi neutralitatea sa, profesorul poate înţelege obiectiv aceste probleme cu care se confruntă elevii 
şi, în consecinţă, le poate oferi sugestii valoroase care să-i ajute să le depăşească. 

Prin specificul său, această funcţie favorizează cu precădere schimburile de natură 
afectivă între profesori şi elevi ceea ce înseamnă că ei pot să-şi împărtăşească părerile, 
convingerile, atitudinile de care sunt animaţi ceea ce conduce la o mai bună cunoaştere reciprocă. 

e) supervizor (evaluator), funcţie tradiţională a profesorului care nu şi-a diminuat din 
importanţă pentru că, pe de o parte, profesorul este interesat de a evalua progresele şi achiziţiile 
realizate de elevii săi ca urmare a eforturilor depuse iar, pe de altă parte, pentru că este interesat 
de a ameliora procesul de instruire, iar acest lucru nu este posibil decât în cazul în care se relevă 
atât elementele izbutite ale acestuia, cât şi disfuncţionalităţile care au apărut. 

f) funcţia psihopedagogică de orientare prin intermediul căreia, profesorul nu realizează 
în exclusivitate acest gen de activitate, pentru că nu are nici pregătirea teoretică sau practică a 
psihologului şcolar sau a consilierului şi nici nu poate purta întreaga responsabilitate a orientării 
elevilor. Datorită faptului însă că el cunoaşte foarte bine elevii, profesorul le poate oferi celor doi 
specialişti amintiţi anterior informaţii relevante despre elevi care, coroborate cu rezultatele 
obţinute de aceştia la diferite probe, să facă activitatea de orientare mai riguroasă şi mai 
eficientă. 

Relaţia profesor-elev este însă mult mai complexă şi nu poate fi analizată din perspectiva 
unei singure dimensiuni, indiferent de consistenţa şi nivelul de complexitate ce-i sunt 
caracteristice. Nu întâmplător, acest gen de relaţie este considerat a fi una de mediere între elev şi 
mediul în care acesta evoluează ca urmare a unor interacţiuni multiple şi complexe.  

Încercând o analiză mai detaliată şi mai profundă a acestei medieri R. Feuerstein (1990) 
enumeră o serie de criterii care definesc o mediere eficace: 

lntenţionalitate şi reciprocitate (formatorul trebuie să fie convins de necesitatea acţiunii 
sale şi acceptat de către copil ca mediator);  

Transcendenţă (el convine să depăşească sistemul nevoilor imediate);  
Semnificaţie sau sens (a comunica copilului sensul activităţilor care i se propun);  
Sentimentul de competenţă (mediatorul trebuie să fie convins de propria sa competenţă);  
Reglarea şi controlul comportamentului (să se evite ca elevul să acţioneze fără să se ofere 

timp de reflecţie);  
Comportament de cooperare (împărtăşirea şi luarea în consideraţie a punctului de vedere 

al celuilalt);  
lndividualizare şi diferenţiere (a adapta medierea la fiecare persoană în numele dreptului 

la originalitate);  
Cercetarea, investigarea scopurilor (planificarea obiectivelor şi conştientizarea 

finalităţilor activităţilor propuse);  
Comportament de provocare (căutarea noutăţii şi complexităţii); 
Schimbare (a determina copilul să ia cunoştinţă de evoluţia sa);  
Alternativă pozitivă (a oferi ocazia de exersare a capacităţii de alegere şi de decizie);  
Apartenenţa la specia umană (a proceda în aşa fel încât elevul să ştie să se situeze în 

cultura sa şi în propria sa istorie). 



Dacă respectivele criterii, în totalitatea lor, definesc o mediere sau o mijlocire eficace este 
de domeniul evidenţei ca, unele dintre ele, în mod special fac referire directă la procesul de 
comunicare şi, prin modul formulare, chiar sugerează o ameliorare a acesteia. Spre exemplificare 
primul criteriu (intenţionalitate şi reciprocitate) stipulează exigenţa, ca mai întâi educatorul să fie 
convins de urgenţa sau oportunitatea acţiunii sale, iar după aceea, să fie acceptat de către copil ca 
mediator, cerinţă ce nu poate fi îndeplinită decât în cazul unei bune comunicări şi a unei 
comuniuni afective. Apoi, criteriul al treilea (semnificaţie sau sens), vizează de asemenea o bună 
comunicare între educator şi elev, acesta din urmă putând să conştientizeze semnificaţia şi 
importanţa activităţilor la care participă pentru a se motiva mai eficient şi pentru a-şi regla 
comportamentul în funcţie de solicitări. De asemenea şi criteriul al şaselea (comportament de 
cooperare) se înscrie tot pe linia eficientizării comunicării, cu trimitere directă, la familiarizarea 
şi armonizarea punctelor de vedere ce aparţin membrilor care alcătuiesc grupul de instruire. În 
sfârşit, criteriul al zecelea (schimbare) şi al unsprezecelea (alternativă pozitivă) sunt corelate 
procesului de comunicare, primul presupunând o informare permanentă a elevului referitoare la 
propria evoluţie deci la progresele făcute în urma procesului de instruire iar, cel de al doilea, 
implicarea elevului în actul de decizie şi de opţiune pentru anumite alternative.  
Aceste scurte observaţii demonstrează cu certitudine că relaţia profesor-elev are un impact 
extrem de important asupra comunicării didactice putând s-o favorizeze în cazul în care ea 
creează un climat de permisivitate, de securitate afectivă pentru elevi, de promovare a cooperării 
şi a liberei iniţiative, de stimulare a creativităţii, dar poate s-o şi restricţioneze când generează un 
climat de austeritate, de competiţie, de ignorare a motivaţiilor elevilor sau a iniţiativelor pe care 
ei le promovează. 
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