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Comunicarea profesor – elev devine element esenţial al realizării unei instruiri active, 
participative, fiind astfel mai bine realizate obiectivele formative, creşterea şanselor de succes şi 
progres şcolar pentru toţi elevii, rezolvarea obiectivelor afectiv atitudinale, prin procesul 
învăţării. 
 Cu toate că didactica modernă militează pentru creşterea rolului elevilor în procesul 
propriei lor formări, rolul conducător al profesorului în activitatea educaţională rămâne un fapt 
real. 
 Educatorul trebuie să ştie care sunt coordonatele unei activităţi colective reuşite, 
condiţiile antrenării membrilor unui colectiv în realizarea unui scop comun, ce fel de perspective 
l-ar putea atrage pe elev şi ce stimulente i-ar putea întreţine elanul în muncă un timp îndelungat. 
Aici se îmbină mai mult ca oriunde ştiinţa cu arta, tehnica de lucru cu talentul, experienţa cu 
iniţiativa, tactul cu măiestria, calmul cu entuziasmul, căutările cu siguranţa. 
 Orice educator este şi un creator de modele, de proiecte educaţionale, de profile, de 
metode şi procedee, un inovator. O asemenea calitate este incompatibilă cu rutina, cu şablonul, 
formalismul. 
 Relaţia ce se stabileşte între emiţător(educator) - receptor(elev) nuanţează şi mai mult 
modalitatea de alternare a formelor de comunicare: scrisă –orală, vizuală –auditivă, individuală – 
în grup, cea verbală cu cea nonverbală şi cu cea paraverbală. 
 Astfel, intr-un fel va preda un învăţător fapte, idei despre strălucita domnie a lui Ştefan 
cel Mare şi-şi va arăta talentul de bun narator, in vederea captării atenţiei colectivului de elevi – 
va sta în faţa clasei sau cel mult se va plimba numai prin faţa rândului de bănci. Altă modalitate 
va alege atunci când va avea de predat la ştiinţe - proprietăţile metalelor – se va plimba printre 
rândurile de bănci, va explica şi va ajuta elevii la realizarea experienţelor prin care se evidenţiază 
însuşirile metalelor. Poziţia educatorului în clasă se schimbă în funcţie de obiectul predat, de 
subiectul lecţiei dar şi de auditoriu. 
 Prin aceasta se demonstreză că faţă de informaţia transmisă se ia şi o altă atitudine, că 
inţelegeera poate fi facilitată şi altfel, că educatorul poate îmbina uşor metodele expozitive 
tradiţionale, cu cele moderne, participativ active, încurajând  afirmarea învăţării prin dialog. 
 Comunicarea are o menire importantă atât în reglarea emisiei informaţiilor, cât şi a 
atitudinilor de predare. Dacă educatorul face mereu apel la conexiunea inversă, atunci el 
constată, analizează şi îşi va adapta stilul de predare, va armoniza aspectul informativ şi 
educativ. 
 In  identificarea modalităţilor de optimizare a comunicării didactice, este necesar să avem 
în vedere atât personalitatea profesorului, cât şi pe cea a elevului şi, nu în ultimul rând, totalitatea 
componentelor actului comunicaţional. În acest sens este foarte important ca elevilor să le fie 
prezentate şi exersate variate modalităţi de comunicare. Este important ca elevii să conştientizeze 
existenţa unor posibile obstacole ce pot interveni în actul comunicării astfel încât să fie capabili 
să le depăşească utilizând diferite căi de ameliorare, îmbunătăţire a comunicării. 
 Laurenţiu Şoitu, în lucrarea „Pedagogia comunicării” tratează tipuri de obstacole , 
propunând şi modalităţi de remediere a comunicării. Acestea sunt grupate de autor la nivelul 
celor doi agenţi ai educaţiei, elevul şi cadrul didactic.  
 Obstacolele la nivelul cadrului didactic pot fi: 
- elemente obiective determinate de contextul şi scopul urmărit, capacitatea acestuia de a alege 
elementele semnificative şi termenii adecvaţi exprimării, mijloacele disponibile, limbaj accesibil;  



- elemente specifice personalităţii cadrului didactic: deprinderi, experienţe, prejudecăţi, 
stereotipuri; 
- elemente psihosociologice: atmosfera generală, stare afectivă. 
 Obstacolele la nivelul elevilor ar fi: 
-elemente obiective: inteligenţa şi competenţa intelectuală, starea de oboseală, randamentul 
şcolar; 
- elemente specifice personalităţii: se au în vedere elevii mari, pentru care orice mesaj poate 
suferi modificări şi interpretări conform propriilor cunoştinţe, interese; 
- elemente psihosociologice: atmosfera generală, starea conflictuală. 
 Să nu uităm că una dintre cele mai importante aptitudini în comunicare este abilitatea de 
a asculta cu adevărat , activ şi concentrat pe altcineva. Această ascultare activă îi incurajează pe 
elevi şi-i determină să vorbească liber, fiind siguri că  ceea ce spun este acceptat şi nu se tem că 
interlocutorul ar putea să-i vadă ca pe oameni proşti sau răi. 
 Profesorul trebuie să coopereze cu elevii săi şi să aibă un comportment care să faciliteze 
comunicarea, să evite critica, etichetarea, lauda evaluativă, ameninţările sau moralizarea. Vom 
vorbi de o comunicare eficientă a profesorului cu elevii săi atunci când  cele doua personalităţi se 
implică total, îşi exprimă deschis ideile, emoţiile, experienţele şi sunt mereu dispuşi să-şi 
modifice atitudinea pentru a coopera cu celălalt în atingerea unui scop comun. 
 Vă propun câteva intrebari care ar trebui să frământe pe fiecare dintre noi, educatorii şi la 
care să reflectăm: 

- Mă simt bine în prezenţa elevilor mei? 
- Îi tratez pe toţi elevii mei ca persoane unice? 
- Îmi cer scuze când greşesc? 
- Pot să râd alături de elevii mei? 
- Le permit elevilor mei să facă sugestii în ceea ce priveşte activităţile şi conţinuturile? 
- Am răbdarea să redescopar lumea prin ochii elevilor mei? 
- Ce mai ştiu despre generaţiile tinere? 
 

Folosindu-ne de empatie şi persuasiune, factori importanţi în a relaţiona eficient, cred că 
putem afirma că misiunea noastră de educatori şi-a atins scopul.  
        
Elementele unei comunicări didactice eficiente 

Importanţa comunicării în viaţa noastră trebuie conştientizată. Comunicând îl înţelegem 
mai bine pe celălalt şi ne putem înţelege mai bine pe noi înşine. De aceea căutăm cele mai bune 
modalităţi prin care ceilalţi să conştientizeze ceea ce noi dorim, ceea ce noi facem, ceea ce noi 
gândim. 

Mult mai rar însă, suntem atenţi la modul în care ştim să reacţionăm la ceea ce are 
celălalt să ne comunice. În egală măsură cu arta de a transmite ceva sa află arta de a oferi 
răspunsul potrivit, cea care va încuraja pe mai departe comunicarea şi ne va ajuta să construim o 
relaţie de comunicare. 

Nu poţi să nu comunici. Chiar dacă doreşti să nu comunici cu o altă persoană şi pentru 
asta îi întorci spatele şi pleci, de fapt tocmai i-ai comunicat că nu vrei să comunici cu ea.  

Vom acţiona pozitiv sau negativ faţă de comunicarea elevului. O reacţie negativă poate 
să fie evidentă, directă: ,,Ai greşit” va spune învăţătorul elevului său. La o lecţie plictisitoare un 
elev care îşi pierde atenţia şi cască, îi arată învăţătorului faptul că n-a fost captivat de prestaţia 
acestuia. 
 O reacţie pozitivă înseamnă să-i arătăm celuilalt că face bine ceea ce face şi că este de 
dorit să continue aşa, să repete performanţa. ,,Bravo, ai făcut o faptă grozavă!” poate aprecia 
învăţătorul activitatea elevului său, alteori o reacţie nonverbală – doar un zâmbet – poate să facă 
minuni. Mulţi dintre noi uităm forţa motivatoare a feedback-ului pozitiv. Ne întrebăm uneori de 
ce directorul ne critică la cea mai mică greşeală, dar este destul de zgârcit cu laudele. Există 



mentalitatea că eşecul trebuie sancţionat imediat iar succesul normal, zilnic este firesc şi astfel 
pare normal să pedepsim dar nu şi să încurajăm. Dacă vrem ca educaţia să fie eficientă, trebuie 
să acţionăm într-un mod echilibrat: insuccesul să fie sancţionat, iar succesul trebuie remarcat în 
egală proporţie. 

Pentru ca relaţia de comunicare cu elevul să se îmbunătăţească e nevoie de feedback-uri 
nonevaluative. Unul din acestea ar fi ca înainte de a da un răspuns faţă de o situaţie dată să aflăm 
toate datele problemei. Un alt feedback ar fi cel ,,suportiv” adică să ne închipuim că am fi în 
locul elevului şi să aflăm ce caută el la noi – pe cineva care să-l înţeleagă. 
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Aspecte din munca la clasă 
Pornind de la definiţii diverse asupra comunicării didactice, consider actul comunicării 

ca o unitate a informaţiei cu dimensiunea relaţională, aceasta din urma fiind purtatoare de 
semnificaţii, contextualizând informaţia; de pilda, folosesc o informaţie verbală imperativă 
(vino!, citeşte!, spune ! etc:), în funcţie de situaţie: poruncă, provocare, îndemn, sugestie, ordin, 
sfat, rugăminte, renunţare etc. ; Personal, observ ca mesajele verbale pierd tot mai mult teren în 
faţa cercetării diversităţii codurilor utilizate (cuvânt, sunet, gest, imagine etc.) şi a acceptării 
multicanalităţii comunicării (vizual, auditiv, tactil, olfactiv etc.); comunicarea, ca forma de 
interacţiune, presupune câştigarea şi activarea competenţei comunicative, care este deopotrivă 
aptitudinală şi dobândită; a fi profesor înseamnă nu numai a poseda cunoştinţe de specialitate, 
dar şi capacitatea de a le transpune şi traduce didactic, adică posibilitatea de a şti ce, cât, cum, 
când, în ce fel, cu ce, cui etc. oferi. 

Sub aspectul controlului acestui mecanism, nouă ne revine rolul conducător, din punct 
de vedere procesual, nu se mai poate justifica poziţia predominantă faţă de elevii noştri. 



Didactica modernă, care acreditează teze precum „fiecare învaţă de la fiecare" sau „nu se mai 
ştie cine dă şi cine primeşte", vine să detroneze ierarhiile de roluri clădite pe vechi canoane sau 
observaţii de suprafaţă, care, aplicate în plan real,  ar avea efecte minime sau nule.Consider că 
trebuie să ţin întodeauna cont de posibilităţile aprehensive ale elevilor şi să pregătesc acel cadru 
discursiv de inserţie sau de naştere a noilor semnificaţii. Învăţătorul trebuie să fie capabil să 
înţeleagă dialectul copilului, mai degrabă decât să încerce în mod deliberat să-l schimbe... 
Trebuie sa distingem intre principiile şi operaţiile pe care le transmitem şi le dezvoltăm la copii 
şi contextele pe care profesorii le creează pentru a putea face acest lucru posibil. 

Folosesc des în discursul didactic demonstraţia ca pe un demers logic, deductiv sau 
inductiv, în centrul căruia stau valorile de adevăr, mai ales atunci când secvenţele discursive 
conţin elemente certe, iar conţinutul învăţământului îngăduie o astfel de detaliere explicativă. 
Aspectul argumentativ al discursului didactic vine sa recupereze psiho-socio-logicul din 
activitatea de predare-învăţare. Dacă demonstraţia logică angajează raţiunea elevilor, 
argumentarea solicită, cu preponderenţă, afectivitatea acestora. Iar, dacă demonstraţia este un 
mijloc de a informa, argumentarea trebuie să tină atât de legităţile formalismelor logice, cat si 
de exigenţe particulare de ordin psihologic. Trebuie aleasă o strategie persuasivă supla şi 
economicoasă, iar compunerea episoadelor discursive se va face în cunoştintă de cauza. De 
aceea, suntem obligate să ştim să utilizăm toate resursele expresiv-formale ale limbajului 
promovat. 

Prin limbaj, nu numai că reprezentăm sau înfăţişăm realul, dar îi dăm un sens, îl punem 
în valoare. Dacă stăpânim limbajul, avem şansa de a stăpâni şi realitatea. Gândim şi pe măsura 
limbajului ce îl deţinem. Discriminarea lingvistică garantează succesul discriminărilor în plan 
real. Limbajul formează şi modelează cadrul în care experienţa urmează a fi integrată, iar 
limbaje diferite o vor face în mod diferit.     

Un bun profesor trebuie să fie şi un excelent „actor", care să exploateze la maximum 
„haloul" de semnificaţii ale cuvântului rostit. Prin pronunţare, ele trebuie să mişte, să 
emoţioneze şi să capteze întreaga fiinţă a elevilor. 

Încerc să lărgesc diaogul şi prin intermediul canalelor nonverbale. Suntem obligaţi în 
activitatea didactică să recurgem şi la sistemul concret, perceptual sau imagistic, date fiind 
accesibilitatea şi operativitatea decodificării acestor mijloace şi surse de comunicare. Audio-
vizualul are aceste posibilităţi. Mesajul vizual îmbracă atât un aspect semantic, astfel că utilizez 
în comunicare materiale realizate în power point, prezentate cu videoproiectorul, însoţite de 
muzica. Ceea ce noi numim „real" este mai întotdeauna ceea ce vedem şi mai apoi ceea ce 
auzim sau atingem. Limbajul verbal face să fie prezente obiecte şi fenomene îndepărtate sau 
faţă de care noi nu avem nici o experienţă. Dar, câteodată, acest instrument se dovedeşte a fi 
fragil si sărac în compensaţii. Vizualul vine să-l ajute, să-l definitiveze, să-l suplimenteze. De 
altfel, cele două forme expresive angajează tipuri de raţionalitate oarecum distincte.  Gândirea 
vorbită este mai mult analitică, pentru că vorbirea este făcută din cuvinte, ce sunt părţi ale unor 
ansambluri şi trebuie sesizate în mod particular. Sunt cazuri când vizualul exprima mai mult şi 
mai bine un anumit lucru decât o face vorbirea. Un discurs verbal nu va fi în stare să descrie şi 
să explice frumuseţea pădurii, de pildă, cu aceeaşi eficacitate pe care o au o imaginile şi muzică, 
iar, dacă limbajul o va face, acesta ar fi destul de lung şi de nesigur. 

Sunt de asemenea atentă la ţinuta fizică, fizionomia feţei sau gesticulaţia care pot stârni 
reverberaţii intelectuale sau afective asupra elevilor. Mimica feţei şi gesturile mâinii 
acompaniază limbajul vorbit, întregind sau prelungind semnificaţiile cuvintelor. Uneori, 
gesturile comunică mai multe informaţii decât vorbirea. Mişcările, gesturile şi mimica la un 
moment dat, ca părţi integrate procesului de predare - se convertesc în instrumente care vin în 
întâmpinarea nevoilor unei situaţii didactice concrete . 

 Cred că, pe viitor, formarea cadrelor didactice trebuie să acorde o atenţie sporită 
configurării ethosului comunicativ, date fiind influenţele acestui subsistem asupra tuturor 
componentelor activităţii educative. Totodată, trebuie să se asigure o instrumentalizare şi o 



iniţiere în strategiile de discurs, astfel încât aceştia să fie în stare să sesizeze, să înţeleagă, să 
ierarhizeze, să sancţioneze şi să amendeze informaţiile câmpului formaţional contemporan, cu 
antinomiile şi tensiunile sale semiotice, care cere noi prestaţii şi prestante educatorilor şi 
educaţilor, deopotrivă. 

Pentru contemporaneitate, a fi pedagog înseamnă, înainte de toate, a şti să explici, să 
etalezi clar în faţa elevilor un anumit conţinut, să clarifici şi să rezolvi metodic sarcini didactice, 
în conformitate cu o iluzie raţionalistă, prezentă şi la Comenius, prin stăpânirea acelei „arte de 
a-i învăţa pe toţi, totul".  
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