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Tipuri de comunicare 

 

Criterii de clasificare: 

 1) Din punctul de vedere al transmiterii mesajului: 

• directa - partenerii de comunicare se afla fata in fata, intr-un context situational comun; 

• mediata - pentru a comunica, partenerii folosesc diverse alte mijloace de transmitere a 

mesajului (scrisoarea, telefonul, faxul etc); 

• bilaterala - intr-o anumita situatie de comunicare, receptorul poate deveni la randul sau 

emitator (dialog cotidian, emisiuni interactive); 

• unilaterala - receptorul nu devine emitator, mesajul transmitandu-se intr-un singur sens 

(ecran - telespectator, scena – spectatori). 

 2) În functie de numarul participantilor si de tipurile de relatie dintre ei: 

• intrapersonala (dialogul interior) - emitatorul si receptorul nu sunt diferiti, codificarea nu 

este obligatorie, comunicarea nu depinde de canal; 

• interpersonala (diadică) - presupune doi participanti, obiectivele ei fiind influentarea opiniei 

sau atitudinii celuilalt, autocunoasterea, descoperirea lumii exterioare prin dialog, stabilirea si 

mentinerea relatiilor; 

• de grup - presupune mai mult de doi participanti (grupuri mici); 

• publica - presupune un emitator unic si un grup de receptori, principiile si regulile sale fiind 

stabilite de retorica; 

• de masa - emitatorul este institutionalizat si se adreseaza unor destinatari necunoscuti, prin 

presa scrisa, radio-TV, Internet etc. 

 3) Dupa statutul interlocutorilor: 

• Verticala (sef – subaltern); 

• Orizontala (partenerii au acelasi statut). 

 4) Dupa codul folosit: 

• Verbala - informatia este codificata si transmisa prin cuvant si prin tot ce tine de aceasta sub 

aspect fonetic, lexical, morfosintactic: Este cea mai studiata forma a comunicarii umane, fiind  

specifica omului. Are forma orala si scrisa, folosind canalul auditiv sau vizual; 

• Paraverbala - nu poate exista decat in interdependenta si concomitent cu cea 

verbala,constand in caracteristicile vocii, particularitatile de pronuntie, intensitatea rostirii, 



ritmul si debitul vorbirii, intonatia, pauza etc.; 

• Nonverbala - informatia este codificata si transmisa printr-o diversitate de semnale legate de 

postura, miscarea, gesturile, mimica, infatisarea partenerilor, privirea, orientarea corpului, 

distanta etc.; 

• Mixta - consta in combinarea tipurilor precedente. 

 5) Dupa finalitatea actului comunicativ: 

• Accidentala - consta in transmiterea intamplatoare de informatii ce nu sunt vizate in mod 

constient si voluntar de emitator si cu atat mai putin adresate unui receptor; 

• Subiectiva - exprima starea afectiva a locutorului (nervozitatea, echilibrul, nerabdarea, 

plictisul etc.); 

• Instrumentala - este focalizata pe un scop precis, urmareste anumite efecte si obiective 

manifestate in comportamentul receptorilor.  

 Asa cum arata Tudor Vianu in Dubla intentie a limbajului si problema stilului, „Cine 

vorbeste «comunica» si «se comunica». O face pentru altii si o face pentru el. În limbaj se 

elibereaza o stare sufleteasca individuala si se organizeaza un raport social. Considerat in 

dubla sa intentie, se poate spune ca faptul lingvistic este in aceeasi vreme «reflexiv» si 

«tranzitiv». Se reflecta in el omul care il produce si sunt atinsi, prin el, toti oamenii care il 

cunosc. În manifestarile limbii radiaza un focar interior de viata si primeste caldura ori lumina 

o comunitate omeneasca oarecare". 

 

Ce este limba? Ce este limbajul? 

 

 Limba reprezinta una din caracteristicile de baza ale fiintei umane, a fiecarui individ, 

deoarece fara limba omul nu ar mai fi fiinta umana. Functia de baza a limbii este cea care 

permite oamenilor sa comunice între ei, sa se înteleaga. Aceasta nu este specifica fiintei 

umane, pentru că si alte fiinte utilizeaza anumite forme de comunicare, însa doar omul are 

puterea si capacitatea de a vorbi. Acestea determina fiinta umana la nivel sociologic si de 

grup, ca membră a unei comunitati sociale în cadrul careia se utilizeaza o anumita limba. Aici 

apar si caracteristici individuale ale  

fiecarui om în parte.               

 Limba a aparut, dainuie si se dezvolta interdependent de mediul si comunitatea în care 

se foloseste. Aceasta interdependenta reiese si din vasta experienta umana. Limba, se 

apreciaza de catre Ion Coteanu, reprezinta în acelasi timp si expresia relatiei între om si 

natura, între om si societate si fata de el însusi. Totodata, limba este o forma a creatiei umane 



care modifica atât societatea cât si limba însasi. Toate acestea fac ca limba sa fie complexa 

precum viata umana, permitând modificari, însa doar în cadrul anumitor sisteme si procese. 

Relatia între limba si societate este reciproca, limba trebuind sa ofere fiintei umane, sub 

aspect social si  psihic, o viata decenta - fiind mijloc de comunicare si nu numai atât, ci si 

instrument pentru reflectii filosofice si inspiratii poetice. 

 Astfel, limba este un fenomen social care permite comunicarea în cadrul anumitor 

grupuri umane, oferindu-le în acelasi timp si posibilitatea de a-si exprima optim toate 

elementele specifice ale comunitatii umane. Limba este mult mai mult decât un simplu mijloc 

de transmitere a informatiilor. Este un element de identitate nationala si culturala. În acelasi 

timp, limba reprezinta capacitatea de comunicare cu ajutorul sistemului de semne verbale 

articulate.  
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