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INTRODUCERE 

Actualitatea temei investigate. În epoca mondializării capacitatea de a comunica a devenit 

un pilon important atât în formularea gândurilor cât şi în claritatea expunerii lor. Eficientizarea 

comunicării a devenit o condiţie indispensabilă a contemporaneităţii, valabilă pentru majoritatea 

domeniilor de activitate existente. Comunicarea a fost din totdeauna o componentă principală a 

educaţiei, un suport indispenabil învăţămîntului. Receptivă la progresele comunicării umane, 

instituțiile de învățământ nu a încetat niciodată să-şi apropie şi să integreze inteligent diferite forme 

şi mijloace verbale şi neverbale în structurile ei procesuale. Cu atît mai mult astăzi, cînd actul 

comunicării se implică efectiv în toate domeniile vieţii şi activităţii social-umane, unde se dezvoltă 

interactivitatea şi prin urmare apare necesitatea unei culturi comunicaţionale 

Noțiunea de comunicare este foarte veche, însă în educație acest concept a fost explorat 

abia în ultimele decenii ale secolului al XX-lea, când au început dispute asupra conceptului de 

competență, ca principiu esențial în dezvoltarea socială.  Actualmente, comunicarea este percepută 

ca o valoare semnificativă a societății contemporane, de aceea cunoașterea, cât și educarea ei, este 

obiectivul de bază al învățământului, unde comunicarea devine esența relațiilor dintre cadrele 

didactice, elevi și studenți. Astfel, sistemul educațional își modifică formele de comunicare și 

augmentează exigențele față de actul comunicării [75, p.24]. 

Scopul educației moderne este de a forma și dezvolta calitățile unei persoane care sunt 

necesare pentru ea și societate. Una dintre componentele dezvoltării personalității în mediul 

educațional este cultura comunicării elevului. 

Cultura comunicării este o componentă importantă a culturii generale a individului, a 

cărei formare acționează ca o nevoie urgentă a zilelor noastre, când există o schimbare a vechilor 

forme de interacțiune, o reevaluare a valorilor și idealurilor, o căutare a unor noi atitudini și 

orientări de viață. Referindu-ne la fenomenul „culturii comunicării”, putem sublinia conținutul său 

moral și spiritual, inclusiv: „educația, bogăția spirituală, gândirea dezvoltată, capacitatea de a 

înțelege fenomenele din diferite domenii ale vieții, o varietate de forme, tipuri, metode de 

comunicare și modificările sale emoționale și estetice: încrederea reciprocă a subiecților 

comunicării; rezultatele sale sub forma stăpânirii adevărului, stimularea activității, organizarea 

sa clară. ” [80, p.32] 

Cultura comunicării se alătură, pe de o parte, conceptului de toleranță comunicativă, pe 

de altă parte, prin stiluri de comunicare în interacțiunea cu oamenii. Cultura comunicării este o 

calitate integrativă a unei persoane, incluzând cunoștințe despre acest fenomen, trăsăturile unei 

personalități tolerante, capacitatea de a evalua obiectiv oamenii, intrarea în relații dialogice, 

stabilirea cooperării și determinarea unei poziții morale active în interacțiunea cu oamenii. 
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Pe baza definițiilor de mai sus, „cultura comunicării” este una dintre laturile culturii de 

bază a individului, care la rândul său este un complex de caracteristici (cunoștințe, calități, 

obiceiuri, orientări valorice etc.) care permit unei persoane să trăiască în armonie cu universalul, 

cultura națională, pentru a dezvolta atât societatea, cât și originalitatea individuală a personalității 

lor. Cultura comunicării este cea mai importantă condiție pentru satisfacția unui individ cu relațiile 

cu ceilalți și cu viața în general, o condiție prealabilă necesară pentru o activitate eficientă a muncii, 

una dintre condițiile indispensabile pentru dezvoltarea mentală, emoțională, intelectuală, socială a 

unei persoane. 

Cultura comunicării implică comunicarea a două persoane care înțeleg perfect cadrul unei 

comunicări eficiente. Cultura comunicării este o parte integrantă a comportamentului în 

interacțiunea în societate, orice conversație, frază îndreptată în direcția cuiva trebuie să fie cultă, 

frumoasă și demnă. Cultura comunicării ar trebui să se manifeste nu numai prin cunoașterea 

principiilor și regulilor, ci și prin capacitatea de a înțelege o altă persoană. Comunicarea este 

întotdeauna asociată cu cultura, la fel cum cultura legată de comunicare. 

Problema cercetării. Comunicarea este un subiect destul de studiat în literatura de 

specialitate, însă se cunosc puține studii referitor la formarea și dezvoltarea culturii de comunicare 

la elevi. Astfel lucrarea care am realizat-o se centrează pe formarea culturii comunicării la elevi în 

cadrul orelor de limbă și literatură română.  

Scopul cercetării constă în analiza abordărilor teoretice privind conceptul de cultura 

comunicării  și determinarea strategiilor de formare a culturii comunicării la elevii din treapta 

gimnazială la orele de limbă și literatură română.  

Obiectul cercetării reprezintă strategiile de formare a culturii comunicării la elevi la 

orele de limbă și literatură română în treapta gimnazială.  

Obiectivele cercetării: 

1. Studierea abordărilor teoretice privind comunicarea și cultura comunicării; 

2. Determinarea particularităților culturii comunicării la elevii din treapta gimnazială; 

3. Analiza situației actuale privind formarea culturii comunicării la orele de limba și literatura 

română; 

4. Evaluarea nivelului culturii comunicării la elevii din treapta gimnazială ; 

5. Determinarea strategiilor eficiente de formare a culturii comunicării la elevi la orele de 

limbă și literatură română.  

Ipoteza cercetării. Strategiile de formare a culturii comunicării la elevi vor fi eficiente 

atunci când:  
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 Vom analiza abordările teoretice aale comunicării, culturii comunicării, competenței de 

comunicare; 

 Vom analiza particularitățile comunicării la elevii din treapta gimnazială; 

 Vom determina strategiile de formare a culturii comunicării la elevi în cadrul orelor de 

limbă și literatură română. 

Metodologia cercetării include : metodele teoretice – analiza reperelor teoretice ale 

culturii comunicării, sintezageneralizarea, sistematizarea, compararea; metodele empirice – 

experimentul pedagogic (etapa de constatare, de formare, de control), înregistrarea datelor 

obținute; metodele interpretative – metoda observaţiei sistematice, analiza cantitativă şi calitativă 

a datelor, interpretarea datelor cantitative și reprezentarea lor în tabelele și diagrame.   

Baza experimentală o constituie elevii Liceului Teoretic „Mircea Eliade” din Nisporeni. 

La experiment au participat 57 de elevi ai claselor a V-A și a V-B (29 elevi din clasa 

experiementală și 28 elevi din clasa de control). 

Suportul teoretico-ştiinţific al lucrării. printre cercetătorii care au abordat problema 

comunicării și dezvoltare competențelor de comunicare putem evidenția : Afanas A., Albu G., 

Andriţchi V., Antonesei L., Berghezan I., Bîrsan E., Borcoman R., Mancaş M., Botgros I., 

Franţuzan L., Brule A., Cartaleanu T., Cosovan O., Goraş-Postică V., Chiru I., Dinu M., Dulamă 

M. E., Eșanu- Dumnazev D., Ezechil L., Gorea S., Hasson G., Ilinca A., Lesenciuc A., Marcus S., 

Gheorghinescu  R., Mucchielli A., Iacob L., Corbalan J.A., Ferrandez V., Pânișoară I.O., Râşcanu 

R., Sadovei L., Scheau I., Leviţchi I. Socol A., Nicolae J., Ţărnă E., Vicol M.I., Петровская Л.А., 

Чвякин В. А., Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И., Болтунова А. И. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a cercetării constă în conceptualizarea culturii 

comunicării, determinarea relației dintre cultură și comunicare în formarea vorbitorului cult de 

limba română, evaluarea aspectelor metodologice ale formării culturii comunicării în cadrul orelor 

de limbă și literatură română și determinarea strategiilor eficiente de formare a culturii comunicării 

la elevii din treapta gimnazială. 

Valoarea aplicativă a cercetării constă în analiza delimitărilor conceptuale privind 

cultura comunicării, stabilirea relației dintre cultură și comunicare, determinarea particularităților 

culturii comunicării la elevii din treapta gimnazială, determinarea strategiilor de formare a culturii 

comunicări la elevi, la orele de limbă și literatură română și verificarea experimentală a strategiilor 

de formare a culturii de comunicare la elevii din treapta gimnazială.  

Cuvinte-cheie: comunicare, cultură, competență de comunicare, cultura comunicării, 

elev, gimnaziu, orele de limbă și literatură română, metode interactive. 
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1. REPERE CONCEPTUALE PRIVIND FORMAREA CULTURII 

COMUNICĂRII LA ORELE DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

1.1. Cultură și comunicare – concepte de bază în formarea vorbitorului cult 

de limba română 

În a doua jumătate a secolului al XX-lea, faptele culturii și faptele de comunicare, 

întruchipate în comportament, relații interpersonale, produse și instituții au devenit elemente 

specifice dezvoltării economice. Astăzi, într-o societate caracterizată prin cerințe de eficiență, 

tehnicile de comunicare vizează mobilizarea comportamentelor de ordinul reflexului social 

condiționat. Cu toate acestea, multe practici culturale scapă acestei determinări și noi medieri au 

ajuns să construiască legături între subiectul comunicării și societate. 

Comunicarea trebuie considerată ca un fenomen primar care aduce cunoașterea în 

existență și transmiterea unei experiențe, care fără ea ar reveni la uitare [19, p.52] 

Discursurile instituționale concep comunicarea ca un instrument într-o lume a lucrurilor 

din care par să fi dispărut legăturile de apartenență. Individul este apoi convocat în mod esențial 

ca agent sau receptor al unei acțiuni raționale definite prin atingerea unui scop. Cu siguranță, omul 

„fără calitate”, omul obișnuit, este luat în considerare, dar este luat în considerare mai ales ca 

subiect al dorinței, ținta procedurilor și dispozitivelor care transmit mesaje destinate a fi asimilate 

imediat și într-o presupusă transparență. Și aici rezidă o profundă ambiguitate: în timp ce 

fenomenele culturii și comunicării se suprapun din ce în ce mai mult, o bună parte a comunicării 

instituționale neglijează contextul recepției și orizontul de așteptare al celor cărora le este adrese. 

Cu alte cuvinte, comunicarea este prezentată ca un obiect pur, un transfer de informații, 

indiferent de timpul și spațiul de însușire a utilizatorilor. Astfel, aceste procese de comunicare 

socială ascund în general ceea ce construiește legătura socială: apartenența la o comunitate 

culturală care nu este formată doar din semne transmise și partajate, ci și din acte de vorbire. 

Nici o instituție politică, administrativă, educațională, nici o activitate colectivă nu poate 

exista fără tehnicile de comunicare (rețea, informarea oamenilor, relații publice) și procesul de 

construire a identității sale culturale. Acest fenomen în expansiune, care se manifestă prin sisteme 

diversificate, nu este simplul rezultat al dezvoltării tehnicilor de comunicare digitală, este și 

rezultatul unei nevoi tot mai puternice pentru instituții de a legitima publicuri din ce în ce mai 

segmentate și din ce în ce mai indiferente sau critice. Transformările care afectează toate medierile 

dintre, pe de o parte, instituțiile politice, sociale și culturale și, pe de altă parte, cetățeni, nu au 

legătură cu această proliferare a comunicărilor instituționale. În același timp, aceleași instituții sunt 
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forțate, din aceleași motive, să își facă identitățile și imaginile pe care caută să le difuzeze coerente. 

Și prin procesul de construire a unei culturi unice se poate manifesta această consistență. Cultura 

și comunicarea formează un cuplu ciudat. Unul nu merge și nici nu se explică fără celălalt. Nicio 

figură de dualitate, complementaritate, opoziție sau diferență nu satisface relația de incluziune 

reciprocă care face ca un fenomen al culturii să funcționeze și ca proces de comunicare; că un mod 

de comunicare este și o manifestare a culturii. 

Cuvântul „cultură” este adesea folosit pentru a desemna o anumită sferă de viață a 

diferitelor popoare în anumite epoci istorice, specificul modului de existență sau al stilului de viață 

al unei societăți, al unui grup de oameni sau al unei perioade istorice, pentru a caracteriza modul 

de viață al anumitor grupuri sociale sau sfere de activitate [4, p.27]. 

În general, conceptul de „cultură” este în principal asociat cu opere de literatură și artă, 

teatre, muzee, arhive - tot ceea ce se află sub jurisdicția Ministerului Culturii (sau a unei instituții 

similare) din orice țară. Prin urmare, acest termen desemnează formele și produsele activității 

intelectuale și artistice, întreaga zonă a culturii spirituale. 

Înțelegerea diferită a cuvântului „cultură” a dus la apariția multora dintre definițiile sale, 

al căror număr este în continuă creștere. În general, există trei abordări ale definiției culturii - 

antropologică, sociologică și filosofică [35, p.42].  

Abordarea filosofică oferă cea mai largă panoramă a viziunii culturii, presupunând 

studiul bazelor fundamentale ale existenței umane, adâncimile conștiinței de sine ale oamenilor. 

Sarcina acestei abordări nu este doar de a oferi o descriere sau enumerare a fenomenelor culturale, 

ci și de a pătrunde în esența lor. De regulă, esența culturii este văzută în activitatea umană 

conștientă de a transforma lumea înconjurătoare și oamenii înșiși [98, p.31]. 

În cadrul abordării filosofice, astăzi există mai multe poziții care exprimă diferite nuanțe 

și semnificații semantice ale conceptului de „cultură”. În primul rând, se subliniază că cultura este 

o „a doua natură”, o lume artificială, creată în mod conștient și intenționat de om, iar activitatea 

umană acționează ca intermediar între aceste două lumi, care este considerată extrem de larg, ca 

tehnologie și producție a culturii, ca producție nu numai a materialului. mediu, dar și întreaga viață 

socială a unei persoane. În al doilea rând, cultura este interpretată ca un mod de dezvoltare și auto-

dezvoltare a unei persoane ca ființă generică, adică conștient, creativ, amator. Desigur, aceste 

poziții merită atenție, dar subliniază doar anumite aspecte, restrângând conceptul de cultură. 

Esența abordării antropologice este recunoașterea valorii intrinseci a culturii fiecărei 

națiuni, care stă la baza modului de viață atât al societății individuale, cât și al întregii societăți. 

Cu alte cuvinte, cultura este un mod de existență umană prin numeroase culturi locale. Această 

abordare extrem de amplă echivalează cultura și istoria întregii societăți. Specificitatea abordării 
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antropologice se află în centrul cercetării asupra cunoașterii holistice a unei persoane în contextul 

unei anumite culturi. 

Susținătorii abordării sociologice înțeleg cultura ca un factor în formarea și organizarea 

societății. Principiul organizator este sistemul de valori al fiecărei societăți. Valorile culturale sunt 

create de societatea însăși, dar ele determină apoi dezvoltarea acestei societăți. O persoană începe 

să domine ceea ce este creat de el [98, p.33]. 

În cadrul abordării sociologice, sunt studiate structura și funcțiile culturii, dar atunci când 

analizează factorii de organizare externă ai culturii, sociologii acordă puțină atenție conținutului 

intern al fenomenelor culturale. 

În toate abordările luate în considerare există un nucleu rațional, fiecare indicând unele 

trăsături mai mult sau mai puțin semnificative ale culturii, dar în același timp, fiecare definiție are 

neajunsuri și incompletitudine fundamentală. Cu toate acestea, se pot distinge o serie de cele mai 

importante caracteristici ale culturii. 

Cultura este o caracteristică esențială a unei persoane, ceea ce o deosebește de animalele 

care se adaptează la mediu și nu o schimbă în mod intenționat (ca o persoană). Ca urmare a 

transformării mediului, se formează o lume artificială de artefacte, o parte esențială a căreia, pe 

lângă obiectele materiale, sunt idei, valori și simboluri. Această lume artificială se opune lumii 

naturale, nu este moștenită biologic, ci este dobândită doar ca urmare a eforturilor creative și a 

educației. 

 

Figura 1.1. Abordarea conceptului de cultură [84, p.11] 

În primul rând, cultura este o activitate umană. În înțelegerea esenței culturii, această 

abordare se bazează pe delimitarea sferei naturii și a zonei culturii. Prin natură se înțelege tot ceea 

ce se dezvoltă fără intervenția umană și poate fi lăsat la propria creștere. Cultura, pe de altă parte, 

este agregatul a ceea ce este cultivat în mod deliberat de o persoană orientată spre anumite idealuri 

și valori. 

1. Cultura- activitate umană.

2. Cultura- modalitate de a realiza potențialul creativ al unei persoane.

3. Cultura- rezultatul activității umane.TE
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 În al doilea rând, cea mai specifică expresie a ființei persoanei umane este capacitatea de 

a crea. A crea înseamnă a acționa liber. Spre deosebire de alte creaturi de pe pământ, omul nu 

acționează exclusiv în supunerea oarbă față de forțele naturale și sociale, deoarece nu este doar o 

parte a naturii și a societății. Cultura într-un astfel de context apare ca o modalitate de a realiza 

potențialul creativ al unei persoane. Prin urmare, lumea culturii, oricare dintre obiectele sau 

fenomenele sale nu este o consecință a acțiunii forțelor naturale, ci rezultatul eforturilor oamenilor 

înșiși menite să îmbunătățească, transformând ceea ce este dat de natură. 

În al treilea rând, cultura este văzută ca rezultat al activității umane. În cadrul acestei 

abordări, cultura este divizată în cultură materială și cultură spirituală.  

Cultura materială este o lume a lucrurilor și obiectelor create de munca umană și care 

sunt întruchiparea ideilor sale, creativității, cunoașterii. Cultura materială include, de asemenea, 

cultura vieții de zi cu zi, locurile de reședință (locuințe, case, sate, orașe), cultura fizică etc. 

Cultura spirituală este experiența creativă a omenirii, acumulată pe întreaga perioadă a 

existenței sale și întruchipată într-un set de elemente intangibile, care includ: legi, obiceiuri, 

tradiții, norme de comportament, limbaj, simboluri, religie, mituri, cunoaștere, idei, valori 

spirituale. Există o unitate profundă între cultura materială și cea spirituală, întrucât ambele sunt 

rezultatul activității umane, la originea căreia se află în cele din urmă principiul spiritual - ideile, 

proiectele și proiectele unei persoane, pe care le întruchipează în formă materială. 

Apropierea dintre noțiunile de cultură și comunicare nu este de ordinea circumstanțelor 

istorice sau tehnice, chiar dacă industrializarea culturii și dezvoltarea comunicațiilor de masă au 

contribuit la schimbarea frontierelor, la schimbul de actori, pentru a confunda funcțiile. Faptele 

culturii ca moduri de comunicare ridică problema relației dintre individ și societate. Dacă cultura 

este un fapt al societății, nu există nicio cultură care să fie manifestată, transmisă și experimentată 

de individ. Dacă mediile de comunicare sunt specifice unei societăți, relațiile de comunicare 

implică indivizi, prin relații interpersonale și prin fenomenele de recepție a mijloacelor de 

comunicare [87, p.52]. 

Pe de altă parte, faptele culturale și modurile de comunicare joacă un rol în construcția 

realității sociale și a lumii trăite. Convergența tehnologiilor informaționale și de comunicare nu 

este lipsită de efect asupra proceselor de producție și diseminare a cunoștințelor, asupra modurilor 

de gândire, asupra activităților de agrement și mai general asupra comportamentului și identităților 

culturale. 

Condiţia principală a unui vorbitor de limbă română este corectitudinea, frumuseţea, 

plasticitatea exprimării orale. Anume acest obiectiv este vizat în suita obiectivelor educaţionale la 

disciplina şcolară respectivă ca unul care asigură comunicarea. 
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În Curriculumul la Limba şi literatura română, care reprezintă un concept integrator al 

disciplinei, redimensionat pe un parcurs didactic modern şi sistematic al disciplinei se menţionează 

că scopul acestuia este „construirea unei culturi comunicaţionale şi literare de bază, elevul 

devenind capabil să înţeleagă lumea, să comunice şi să interacţioneze cu semenii, să-şi utilizeze 

în mod eficient şi creativ capacităţile proprii pentru rezolvarea unor probleme concrete din viaţa 

cotidiană, să poată continua în orice fază a existenţei sale procesul de învăţare, să fie sensibil la 

frumosul din natură şi la cel creat de om” [27]. 

Pornind de la numărul impunător de definiţii date comunicării, istoricul şi filozoful 

american Fiske J. le subsumează celor două şcoli: școala – proces interpretează comunicarea ca 

mijloc de transmitere a mesajelor și şcoala - semiotică care tălmăceşte comunicarea ca producţie 

şi schimb de semnificaţii. Persoanele provenind din culturi diferite posedă, de regulă, mai multe 

trăsături sau perspective comune. Aceste similitudini ajută la construirea înțelegerii şi a respectului 

reciproc. Cu toate acestea, frecvent se constată diferențe importante, puternic înrădăcinate în felul 

de a fi şi de a vedea lumea al fiecăruia, care ne influenţează atitudinile, comportamentul, prioritățile 

etc. Când aceste diferențe nu sunt recunoscute și acceptate, ele pot provoca neînțelegeri, frică și 

tensiuni. Astfel, este evidențiată necesitatea și importanța educării culturii comunicării, ce vizează 

pregătirea oamenilor pentru înțelegerea şi acceptarea interlocutorilor săi 

 

1.2. Abordarea conceptului cultură comunicării în literatura de specialitate 

Cultura comunicării este un concept cu mai multe fațete. De aceea există multe abordări 

științifice pentru studierea esenței sale. În cadrul acestui subcapitol cuprinde analiza abordărilor 

socio-psihologice, lingvistice, culturale, pedagogice. Dar mai întâi vom analiza corelația unor 

concepte precum „comunicare”, „cultură a comunicării”, „cultură comunicativă”. 

În literatura științifică modernă, există diferite puncte de vedere asupra conceptului de 

„comunicare”. De exemplu, unul dintre dicționarele psihologice definește comunicarea ca fiind 

„interacțiunea a două sau mai multe persoane, în timpul cărora schimbă o varietate de informații 

pentru a coordona și combina eforturile și stabili relații” [62, p.112]. Comunicarea nu este doar o 

acțiune, ci o interacțiune: se realizează cu activitatea reciprocă a participanților. Fiecare participant 

la comunicare acționează în cursul acesteia nu ca un corp fizic sau un organism, ci ca un subiect, 

ca o persoană care este înzestrată cu propria sa activitate și atitudinea sa față de ceilalți. Orientarea 

asupra activității altuia și asupra atitudinii sale constituie principala particularitate a comunicării. TE
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Potrivit lui Vâgoțchii L. „Comunicarea este interacțiunea socială între oameni prin 

sisteme de semne pentru a transforma (transfera) experiența socială, patrimoniul cultural și a 

organiza activități comune” [85, p.125]. 

Analizând aceaastă definiție, la fel ca în multe altele prezentate în cercetarea științifică 

modernă, conceptele de „cultură” și „comunicare” sunt considerate ca fiind interdependente. 

Studiile filosofice și culturale moderne prezintă comunicarea ca „un fenomen și un mod de a fi 

cultural”,  „o condiție universală a existenței umane”. 

Întrucât comunicarea este întotdeauna un act de comunicare, este necesar să se ia în 

considerare conceptul de „competență comunicativă”. 

În lumea modernă, capacitatea oamenilor de a interacționa între ei joacă un rol din ce în 

ce mai important - eficiența muncii și nivelul relațiilor depind de acest lucru. O componentă 

importantă a comunicării verbale de succes la nivel personal este formarea competenței 

comunicative: „competența comunicativă a unei persoane îi permite să interacționeze cu alte 

persoane din sfera familială, educațională, industrială, culturală și din alte sfere ale vieții, 

folosind diferite sisteme de semne (printre care, desigur, limba ocupă o poziție dominantă” [94, 

p.6].  

Conceptul de competenţă este polisemantic, fiindu-i atribuite sensuri diferite în funcţie 

de domeniul şi de contextul în care este utilizat. Sensurile conceptului de competenţă s-au 

diversificat, s-au schimbat în funcţie de utilizarea lui în psihologie, în sociologie, în pedagogie. 

Semnificaţiile acestui concept au intersectat cu semnificaţiile altor termeni: performanţă, 

cunoştinţe, capacităţi, abilităţi, rezultate, obiective etc. 

În psihologia cognitivă, spre deosebire de conceptul de performanţă, conceptul de 

competenţă reflectă mult mai bine rezultatele procesului de învăţare, prin urmare poate fi un reper 

mai bun pentru formularea obiectivelor învăţării. Competenţa presupune cunoştinţe declarative şi 

capacităţi de operare cu informaţia verbală (declarativă), cunoştinţe procedurale, elemente de 

orientare şi de energizare afectiv-motivaţională şi de control metacognitiv în realizarea acţiunilor 

de către subiect. Acţiunea competentă a persoanei presupune capacitatea de a accesa şi de a 

prelucra la un nivel superior informaţiile, capacitatea de a mobiliza resursele mentale, inclusiv 

schemele de acţiune, de a transfera şi de a folosi „la locul şi la timpul potrivit” resursele selectate, 

de a autocontrola cognitiv şi emoţional proiectarea şi realizarea sarcinii de lucru sau de învăţare 

[6, p.82]. 

Pentru Guy le Boterf, competenţa nu este o stare, ci ea este indisolubil legată de acţiune, 

ea nu poate fi separată de condiţiile de punere în aplicare, ci depinde de situaţia şi de contextul în 

care se exprimă [40, p.35]. El afirmă că esenţialul competenţei este a de şti să acţionezi (savoir-
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agir), asta înseamnă a şti să mobilizezi (savoir-mobiliser) într-un context, a şti să combini, a şti să 

transpui, a şti să integrezi (savoir-integrer), a şti să transferi (savoir-transferer) resurse într-un 

context profesional, a şti să înveţi şi a şti să tc angajezi pentru a fi competent. O persoană combină 

diferite resurse pentru a construi competenţele sale, adică pentru a realiza o activitate cu 

competenţă. Autorul [40, p.75] sesizează că, paradoxal, nu se spune nimic despre a şti să combini 

(le savoir combinatoire), care este motorul construirii competenţelor. Resursele combinate 

cuprind: 

 resurse încorporate: cunoştinţe (teoretice, de mediu şi procedurale), priceperi (savoir-faire) 

(formalizate, empirice, relaţionale, cognitive) şi aptitudini sau calităţi personale; 

 resurse din mediu: reţele relaţionale, reţele de documente, reţele informaţionale, reţele de 

expertiză etc. 

Brophy M., Kiely T consideră competenţa ca fiind capacitatea unui individ de a realiza o 

sarcină dată, care necesită un număr mare de operaţii. Competenţa este un ansamblu de cunoştinţe 

declarative, cunoştinţe procedurale şi atitudini, care sunt activate în planificarea şi executarea unei 

sarcini. O competenţă este capacitatea de a exploata cunoştinţele din repertoriul propriu pentru 

realizarea sarcinii, iar comportamentul observabil este manifestarea externă a competenţei. 

Competenţa este o capacitate datorată ştiinţei sau experienţei de a îndeplini o sarcină [14, p.168]. 

Perrenoud Ph. consideră că o competenţă este o capacitate de acţiune eficace într-o 

familie de situaţii, care se cer stăpânite, pentru care se dispune de cunoştinţele necesare şi de 

capacitatea de a le mobiliza în mod înţelept, în timp oportun pentru a identifica sau rezolva 

adevărate probleme. „O competenţă permite a face faţa într-o situaţie de instruire, a construi un 

răspuns adaptat fără a-1 extrage dintr-un repertoriu de răspunsuri preprogramate” [59, p.65]. O 

competenţă este un anumit lucru pe care îl ştii să îl faci, dur aceasta nu este o simplă pricepere 

(savoir-faire), a şti să o faci sau o abilitate. Competenţa este o capacitate strategică, indispensabilă 

în situaţii complexe. Competenţa nu se reduce la cunoştinţele procedurale codificate şi învăţate ca 

reguli, chiar dacă acestea se folosesc. A judeca pertinenţa regulii face parte din competenţă. 

Conform dicționarului „Le Petit Larousse”, competența reprezintă: „un set de dispoziții, 

capacități, abilități specifice care permit unui subiect întreg care vorbește o limbă să îl 

stăpânească și pe care îl pune în aplicare cu ocazia discursul său real acționează în situații 

concrete (ceea ce constituie performanță).” [30, p.82] 

  Din această definiție putem spune că competența este un concept central în procesul de 

învățare. Ea constă în mobilizarea unui set divers de resurse (cunoștințe, atitudini și capacități) 

pentru a le aplica în diferite situații. Realizarea eficientă a acestei abilități în situații autentice 

constituie performanță. 
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Lingvistul american Chomsky N., este cel care a introdus expresia competenței, pentru a 

desemna cunoașterea sistemului unei limbi pe care orice subiect care vorbește această limbă o 

deține și care privește în mod specific capacitatea de a produce și recunoaște o infinitate de 

propoziții bine formate din punct de vedere gramatical, pentru a interpreta infinitatea de propoziții 

bine formate semantic (adică care au sens), pentru a identifica propoziții ambigue (adică care au 

multiple direcție) [17, p.3]. 

Conform acestei definiții, observăm că o competență are o componentă gramaticală 

(capacitatea de a distinge propoziții bine formate din punct de vedere gramatical de cele care nu 

sunt). De asemenea, implică o componentă semantică responsabilă pentru calcularea interpretării 

propozițiilor și pentru identificarea propozițiilor ambigue sau inacceptabile. De asemenea, implică 

o componentă fonologică care permite cunoașterea formei fonice a propozițiilor și instruirea 

asupra performanței, realizării eficiente a acestor cunoștințe lingvistice în acte de comunicare 

(vorbitorul face sau înțelege propoziții). 

După cum confirmă Neveu F. în dicționarul științelor limbajului: „Competența explică 

capacitatea unui vorbitor de a judeca asupra gramaticalității, a unei afirmații, adică este pe 

conformitatea acesteia cu regulile de gramatică care guvernează gramatica limbii” [52, p.73]. 

Într-adevăr, competența corespunde capacității de cunoaștere a regulilor gramaticale ale limbii 

(cunoașterea lingvistică a unui vorbitor). 

Conform dicționarului didactic al limbii franceze, Pougeoise M. a definit termenul 

„competență” astfel: „Competența este definită ca posibilitatea ca orice vorbitor de o limbă dată 

să producă, să recunoască și să interpreteze o infinitate de propoziții nepublicat în conformitate 

cu regulile acestei limbi.” [63, p.108] 

Prin urmare, interpretarea acestei definiții ne conduce să remarcăm că deținerea unei 

competențe în limbaj înseamnă a avea capacitatea de a produce și interpreta enunțuri într-o manieră 

adecvată, de exemplu: a fi capabil să interpreteze sensul unei enunțuri în funcție de situația rostirii, 

cunoscând aspectele specific lingvistice (sunet, structură, lexicon.), dar și cunoașterea regulilor de 

utilizare (intenția de a comunica). Această abilitate necesită un set de strategii care stau la baza 

conceptului de competență prin stăpânirea treptată a limbii. 

Cuq  J.P. a arătat că „termenul de competență acoperă trei termeni de capacitate cognitivă 

și comportamentală: competență lingvistică, comunicativă și socio-culturală.” [26, p.48] 

  Conform definiției, această competență include mai multe componente [26, p.45]: 

1) Competență lingvistică: competență gramaticală, (morfologie-sintaxă), competență 

lexicală. 
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2) Competență comunicativă: capacitatea unui individ de a-și folosi limbajul, de a-și exprima 

ideile, sentimentele, de a le comunica altora; este o actualizare a unei abilități 

comunicative. 

3) Competența socioculturală: aceasta este capacitatea de a cunoaște și a reguli sociale 

adecvate, adică de a familiariza cu contextul social. 

Domeniul educativ sugerează o abordare specifică pentru conceptul de competență,  

Afanas A. propune mai multe definiţii ale noţiunii de competenţă [2, p.16]:  

 competenţă este întotdeauna asociată cu o situaţie, cu o familie de situaţii, precum şi cu 

domeniile de experienţă ale unei persoane sau ale unui grup de persoane;  

 dezvoltarea unei competenţe se bazează pe mobilizarea şi coordonarea de către o persoană 

sau un grup de persoane a unei multitudini de resurse: resurse proprii persoanelor şi resurse 

specifice anumitor circumstanţe ale situaţiei şi ale contextului său;  

 competenţă este construită în cazul unei prelucrări complete şi acceptabile din punct de 

vedere social a situaţiei;  

 competenţă rezultă din procesul dinamic şi constructiv al prelucrării situaţiei; competenţa 

nu se confundă cu acest proces; procesul constă în prelucrarea situaţiei de către o persoană 

sau un grup de persoane; o persoană sau un grup de persoane sunt declarate competente 

după prelucrarea situaţiei;  

 competenţă nu este predictibilă şi deci nu poate fi definită apriori; ea depinde de o persoană 

sau de un grup de persoane, de propriile lor cunoştinţe, de înţelegerea situaţiei de către 

acestea, de ceea ce îşi imaginează că pot face în această situaţie, de resursele de care dispun, 

de constrângerile şi de obstacolele pe care le întâmpină în această situaţie, de domeniile lor 

de experienţă etc. 

În ultimii ani conceptul de competenţă este utilizat frecvent în limbajul pedagogic din R. 

Moldova. Potrivit lui Pâslaru Vl. competenţa reprezintă „ansambluri structurate de cunoştinţe şi 

deprinderi dobîndite, acestea permit identificarea la rezolvarea în contexte diverse a unor probleme 

caracteristice unui anumit domeniu” [61, p. 37]; 

Hadîrcă M. defineşte conceptul de competenţă şcolară drept „o finalitate educaţională, 

care presupune mobilizarea, în anumite situaţii şcolare, a unui ansamblu structurat de cunoştinţe, 

capacităţi şi atitudini, cu caracter disciplinar apropiate de elev pe parcursul învăţării, pe care 

acesta le exercită în mod spontan în vederea rezolvării unei probleme puse în aceste situaţii, şi 

care se materializează în final într-un produs şcolar ce poate fi supus evaluării” [34, p.12]; 
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Sclifos L. defineşte competenţa ca „un ansamblu integrat de capacităţi, cunoştinţe 

atitudini exersate adecvat şi spontan în diferite situaţii, mobilizînd, reorganized resursele interne 

şi externe pentru atingerea scopului în contextul experienţei sociale autentice” [70, p. 18]. 

În cadrul procesului educaţional, însuşirea metodelor şi tehnicilor de muncă intelectuală 

presupune, după Jinga I.[39], dobîndirea a trei tipuri de competenţe: informațională, operațională, 

de comunicare (fig.1.2. ). 

 

Figura 1.2. Clasificarea competențelor după Jinga I. [39, p. 124]. 

Termenul „competență comunicativă” a fost introdus de antropolingvistul american  

Hymes D., care credea că enunțul are propriile reguli, care se supun regulilor de gramatică și 

asimilare care oferă capacitatea de a utiliza limba în procesul de comunicare. 

Potrivit lui Hymes D.,  competența de comunicare nu se reduce la cunoașterea regulilor 

gramaticale, ci trebuie să includă, de asemenea, cunoștințe sociolingvistice și pragmatice. După 

cercetările lui Hymes D., competanța de comunicare a devenit punctul de plecare și punctul de 

referință pentru toate cercetările ulterioare realizate de  Canal M., Swain M. și Moirand S. [36, 

p.87]. 

Potrivit sociolingiștilor Canal M. și Swain M., competența de comunicare include cel 

puțin trei abilități principale [36]: 

1) Competența gramaticală constituie cunoașterea elementelor lexicale, regulile de 

gramatică, sintaxă, morfologie, semantică și fonologie. 

2) Competența sociolingvistică include în special competența socio-culturală care este 

cunoașterea regulilor sociale și a standardelor de interacțiune și competență discursivă 

(capacitatea de a interpreta și de a folosi diferitele tipuri de discurs în funcție de parametrii 

Competenţa informaţională

• obţinerea informaţiilor este realizată prin utilizarea tehnicilor de lectură. În procesul
instructiv-educativ elevii învaţă să asculte o expunere şi să reţină conţinutul acesteia,
învaţă tehnica observării şi a utilizării diverselor materiale grafice;

Competenţe operaţionale

• presupun stăpînirea unei game largi de priceperi şi deprinderi intelectuale, precum şi a
tehnicilor de formare a acestora, de sistematizare şi restructurare a sistemului de
cunoştinţe, de elaborare a unor planuri;

Competenţe de comunicare

• se cultivă prin exercitare, de la organizarea unui răspuns bine structurat pînă la realizarea
unor referate .
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situației de comunicare). Aceste reguli de discurs se referă în special la coeziune și coerență 

textuală. 

3) Competență strategică, adică diferitele strategii de comunicare pe care vorbitorii le 

folosesc pentru a gestiona defalcările comunicării. 

Din această precizare, putem observa că modelul propus de Canal M. și Swain M. este 

tridimensional. Acest model reunește două componente, una lingvistică (competență gramaticală) 

și cealaltă sociolingvistică rezultată din modelul competenței de comunicare dezvoltat de Hymes; 

o a treia componentă numită în mod clar „competență strategică” (strategii de comunicare stăpânite 

de vorbitor pentru a gestiona defalcările comunicării). De exemplu, vorbitorul evită forme 

gramaticale care nu sunt complet stăpânite, dar el explică un cuvânt pe care nu-l cunoaște prin 

cuvinte pe care și le amintește. Deci competența strategică poate funcționa ca un fel de intermediar 

între competența gramaticală și competența sociolingvistică [19, p.42]. 

Moirand S. definește competența de comunicare ca cunoștințe și însușire. Autoarea  oferă 

un model bazat pe patru componente esențiale [50, p.115]: 

1) Competență lingvistică: reprezintă cunoașterea și însușirea regulilor lexicale, gramaticale, 

semantice și a modelelor fonetice (cunoașterea și însușirea regulilor limbajului). Cu alte 

cuvinte, este o componentă inițială foarte importantă care reunește toate cunoștințele 

necesare elevului. 

2) Competența discursivă definește ca fiind cunoașterea și însușirea diferitelor tipuri 

discursive prin adaptarea la situația de comunicare în care sunt produse și interpretate. 

3) Competența sociolingvistică înțeleasă ca cunoaștere și însușire a regulilor și normelor 

sociale de interacțiune între indivizi și instituții. 

4) Competență referențială, este cunoașterea domeniilor de experiență și a obiectelor lumii și 

a relației lor. Este o abilitate care provine din experiență (cunoașterea lumii: cunoașterea 

anumitor locuri, personaje, simboluri, produse, fapte etc., împărtășite de majoritatea 

membrilor unui grup social). 

Deci  spre deosebire de modelul propus de Canal M. și Swain M., Moirand S. introduce 

termenul de cunoștințe în cele patru dimensiuni. Ea explică că vorbitorul cu o cunoaștere puternică 

sau o măiestrie perfectă a abilității sociolingvistice este capabil să compenseze defalcările 

comunicării pe baza celorlalte abilități.  Competența sociolingvistică include o componentă 

discursivă (cunoașterea și însușirea diferitelor tipuri de discurs în context) și o componentă socio-

culturală (cunoașterea codurilor culturale și sociale). De asemenea, componenta strategică nu face 

parte dintr-o abilitate de comunicare. Este întotdeauna legat de celelalte componente. [50, p.116] 
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Potrivit lui Хуторской A.В. „competența include un set de trăsături de personalitate 

interrelaționate (cunoștințe, abilități, metode de activitate), definite în raport cu un anumit cerc 

de obiecte și procese și necesare pentru activități productive de înaltă calitate în raport cu 

acestea” [97, p.12].   

Хуторской A.В. consideră că competența comunicativă include cunoașterea 

„modalităților de interacțiune cu ceilalți și oameni îndepărtați, abilități de a lucra în grup și 

deținerea diferitelor roluri sociale într-o echipă” [97, p.90]. Elevul ar trebui să fie capabil să se 

prezinte, să scrie o scrisoare, un chestionar, o declarație, să pună o întrebare, să conducă o discuție 

etc., pentru aceasta, în procesul edcuațional sunt fixate obiectele reale necesare și suficente de 

comunicare, și metode de lucru cu ele la fiecare treaptă de studiere a unui obiect sau domeniu 

educațional. 

Prin urmare, a avea competență înseamnă a avea anumite cunoștințe, o anumită 

caracteristică, a fi cunoscător în ceva, a avea competență înseamnă a avea anumite abilități într-o 

anumită sferă. Немов Р.С. [89, p.211] consideră competența ca o caracteristică a unei persoane, 

exprimată în prezența cunoștințelor, abilităților și abilităților, suficientă pentru a rezolva o 

problemă, se implică într-un anumit tip de activitate. 

Седов К.Ф. a definit competența comunicativă prin „capacitatea de a construi o 

activitate de vorbire eficientă și un comportament de vorbire efectiv care corespund normelor de 

interacțiune socială inerente unui anumit grup etnic” [95, p. 23]. 

Astfel prin „competență comunicativă” înțelegem capacitatea elevului de a percepe orice 

enunț și disponibilitatea de a-și crea actele de comunicare în conformitate cu cunoștințele, 

abilitățile, experiența practică, normele lingvistice acceptate, calitățile personale, folosind mijloace 

non-verbale, precum și capacitatea de a naviga în spațiu, setând ținând cont de subiect, scop, 

sarcini, atitudini comunicative și etice, obține rezultate prin vorbire. 

Cuq J.P a dat o definiție detaliată a competenței comunicative: „Capacitatea unui vorbitor 

de a produce și interpreta în mod corespunzător, de a-și adapta discursul la situația de 

comunicare, luând în considerare factorii externi care îl condiționează: cadrul spațiu-timp, 

identitatea participanților, relațiile și rolurile lor, actele pe care le îndeplinesc, adecvarea lor la 

normele sociale etc.” [15, p.90] Competența comunicativă este, așadar, produsul rezultat din 

alternanța dintre elementele lingvistice și cele extralinguistice. 

Din punct de vedere pedagogic, competența comunicativă structurală poate fi 

reprezentată sub forma unor calități psihologice cheie ale unei persoane de care depinde 

dezvoltarea ei: cunoștințe, abilități, experiență practică, gândire, nevoi, emoții și sentimente, 
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voință, valori, conștiință, credință etc. Eficiența activității profesionale ulterioare a unui elev 

depinde de nivelul de dezvoltare a competenței comunicative. 

Structura unei astfel de competențe include un set de cunoștințe și abilități care asigură 

fluxul eficient al procesului comunicativ. Deci, Zincenco V. consideră că „ competența 

comunicativă coincide în esență cu calitatea umană denotată de cuvântul„ buna reproducere ”și 

denotă nivelul de formare a experienței interpersonale, antrenament în interacțiunea cu ceilalți, 

de care are nevoie un individ pentru a funcționa cu succes în această societate ” [87, p.34]. 

Competenţa de comunicare  reprezintă o categorie de competenţe esenţială într-o lume 

globală, în absenţa căreia nu se poate construi nici cunoaştere/ învăţare, nici relaţionare. Este un 

element cheie pentru reuşita persoanei în situaţii de viaţă, în familie, în timpul liber etc. şi pentru 

dezvoltarea altor competenţe cheie. 

Termenul a comunica derivă din latinescul „communis” cu sensul de „a pune de acord”, 

„a avea ceva în comun”, „a face ceva în comun”, „a fi în legătură cu”, deşi noţiunea circula şi 

cu sensul de a „transmite ceva şi celorlalţi” sau „a împărtăşi ceva şi celorlalţi”, „de a fi în relaţie 

cu cineva”.  Se presupune că la baza formării verbului latin „comunico” stă adjectivul „munis” al 

cărui înţeles este „care îşi face datoria, îndatoritor, serviabil” [68, p.12]. 

Deşi termenul provine din limba latină, se pare că grecii au avut primele preocupări practice 

în ceea ce priveşte comunicarea. Acestea se refereau la întocmirea şi susţinerea unui discurs sau 

la reprezentarea în instanţele de judecată (bunăoară, Socrate este un exemplu bun în privinţa 

aceasta). începând cu secolul al Vl-lea î. Hr., comunicarea apare ca disciplină de studiu în Lyceum 

şi Academia Greacă [71, p.24]. 

Românii au preluat de la greci aceste preocupări în domeniul comunicării şi le-au dezvoltat, 

elaborând în jurul anului 100 î. Hr. primul model al sistemului de comunicare. 

Începând cu Evul Mediu, datorită creşterii rolului bisericii în viaţa oamenilor, a dezvoltării 

drumurilor comerciale şi a primelor state, apar mai multe înţelesuri ale comunicării ajungând până 

la instituţionalizarea acestei activităţi. în diverse instituţii apar persoane însărcinate cu redactarea 

actelor oficiale sau întocmirea legilor. 

Termenul comunicare este folosit din secolul al XIV-lea cu sensul de a împărtăşi, a fi în 

relaţie. Din secolul al XVI-lea dobândeşte şi sensul suplimentar de „a transmite” iar din secolul al 

XVII-lea se asociază cu mijloace fizice clare cum ar fi: presa, cinematograful, radioul, 

televiziunea. 

Astfel, de-a lungul timpului s-au conturat următoarele etape (epoci)  în dezvoltarea 

comunicării: (a) epoca semnelor şi semnalelor, (b) epoca vorbirii şi a limbajului, (c) epoca vorbirii 
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şi a limbajului, (d) epoca scrisului, (e) epoca tiparului, (f) mijloacelor comunicării de masă şi (g) 

epoca mijloacelor de comunicare computerizată. 

Termenul de „comunicare” a fost definit în mod diferit în diverse ştiinţe. De exemplu [7, 

p.10]: 

a) În biologie, comunicarea este o acţiune a unei celule sau a unui organism care alterează 

modelele probabile de comportament ale unui organism sau a altei celule, într-o manieră 

adaptată pentru unul sau ambii participanţi . 

b) În psihologie sau sociologie, comunicarea este un proces prin care un individ (comunicatorul) 

transmite stimuli (de obicei verbali) cu scopul de a schimba comportarea altor indivizi 

(auditoriul). 

c) Din punct de vedere filozofic, Ch. Morris apreciază comunicarea ca fiind punerea în comun, 

împărtăşirea, transmiterea unor proprietăţi unui număr de lucruri [50]. 

d) Conform teoriei informaţiei, comunicarea reprezintă toate procedeele prin care un spirit poate 

afecta un alt spirit. Aceste procedee nu includ doar limbajul scris sau vorbit ci şi muzica, artele 

vizuale, teatrul, baletul şi toate comportamentele umane. 

Comunicarea are o funcţie esenţială în existenţa, menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor 

personale între indivizi, fapt ce determină şi evoluţia normală a acestora, iar o stare de sănătate 

fizică adecvată permite, practic, supravieţuirea speciei. Ca urmare a interacţiunii dintre indivizi, 

prin comunicare se obţine „simţământul identităţii” fiecăruia dintre aceştia; constatăm cine şi ce 

suntem, pe baza reacţiei celorlalţi faţă de noi în cadrul comunicării. Tot prin comunicare se 

realizează legătura socială dintre indivizi. 

Vicol M. a afirmat  că comunicarea este „ (...) un proces cu obiective, cu finalitate, explicite 

sau implicite” [78, p.18]. Este imposibil să nu comunici, omul are nevoie să comunice permanent 

– pentru sine, pentru cel de lângă el, omul ca ființă socială are necesitatea de a relaționa cu 

aproapele său pentru exteriorizarea gândurilor, emoțiilor, trăirilor, suferințelor etc.  

Potrivit lui Eșanu-Dumnazev D., comunicarea „este o modalitate reală de interacţiune 

între interlocutori, un schimb continuu de diferite mesaje, care stabileşte o relaţie ce poate 

influenţa calitativ menţinerea sau schimbarea comportamentului individului sau de grup” [31, 

p.15]. Prin comunicare percepem gânduri, idei, dar și emoții și gesturi, comunicarea umană 

înseamnă știința de a folosi mijloacele de exprimare (cuvinte, gesturi, tehnici), pentru că acestea 

sunt orientate spre altul cu un scop bine precizat. Comunicarea este un proces continuu, întreaga 

noastră existență este dictată de comunicare sub diferite forme – scris, verbal, paraverbal sau 

nonverbal, având însă același efect asupra celui cu care relaționăm: primim mesajele, le înțelegem, 

conștientizăm și, la rândul nostru, oferim răspunsuri.  
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Astfel putem preciza că comunicarea este un proces ireversibil, circular, continuu, care 

implică o dimensiune a conținutului și o dimensiune a relaționărilor; reprezintă un cumul de factori 

verbali, nonverbali, de context, fiind simetrică și complementară; transmiterea unei idei și 

verificarea modului în care a fost recepționată; receptarea unei idei și înțelegerea sensului acesteia; 

reacțiile voluntare și involuntare pe care le avem în cadrul schimbului de mesaje; imaginea pe care 

ne-o facem noi înșine despre ceilalți. 

De Vito J. A. deosebește șapte elemente principale, în procesul actului de comunicare  [29, 

p.55]: 

1) emiţătorul sau locutorul (sursa de informații); 

2) receptorul sau interlocutorul (destinatarul sau beneficiarul); 

3) mesajul (informația); 

4) codul sau limbajul (sistem de comunicare bazat pe semne lingvistice comune emițătorului 

și receptorului); 

5) canalul de comunicare (comunicare orală, scrisă, la distanță); 

6) contextul; 

7) blocajele 

 

Figura 1.3. Elementele principale ale procesului de comunicare [42, p.47] 

Emițătorul este persoana sau instituția care deține o informație „mai bine structurată decât 

emițătorul, presupune o stare de spirit (motivație), presupune un scop explicit (alăturat mesajului) 

și unul implicit (motivul transmiterii mesajului, uneori necunoscut receptorului)” [42, p.48]. 

Emițătorul este cel ce inițiază comunicarea, elaborează mesajul, alege canalul de comunicare și 

limbajul astfel, încât să fie înțeles de cel căruia îi este adresat și este responsabil de finalitatea 

acesteia. Ionescu-Ruxăndoiu L. A menționat că „Rolul emiţătorului este de a transmite un mesaj 
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produs de către o sursă, el contribuie creativ la transmitere, dacă ţinem cont și de elementele 

paralingvistice (timbrul vocii, ritmul, pauzele, intensitatea vorbirii, tonul etc.) care însoţesc 

respectivul mesaj” [38, p.19]. Conversația „este prototipul utilizării limbii, este tipul familiar 

curent de comunicare orală, dialogată, în care doi sau mai mulți participanți își asumă în mod 

liber rolul de emițător” [38, p.29].  

Potrivit lui Pânișoară I.O., receptorul, ca element indispensabil al actului de comunicare, 

este o persoană sau o instituție căreia le este adresat un mesaj sau care intră în posesia lui în mod 

întâmplător, conștient sau subliminal [57, p.15]. Receptorul este cel ce transformă mesajul primit 

în comunicare eficientă, menținând și dezvoltând conversația între cei doi subiecți ai actului 

comunicațional, este cel „care este privit ca fiind un element pasiv, care primeşte un mesaj şi 

acţionează, verbal sau faptic, în concordanţă cu ceea ce i s-a transmis” [57, p.19]. Astfel, 

comunicarea însumă comportamente, atitudini, aptitudini, dar și limbaj.  

Mesajul reprezintă informația, ideea, emoția sau sentimentul trimis pe canal către emițător 

pentru a fi primit de receptor. Mesajul trebuie adaptat în funcție de capacitatea de percepție a celui 

ce primește și a stării sale emoționale. „Pentru transmiterea unui mesaj sunt necesare canale de 

comunicare şi coduri comune de interpretare. Odată codificat de emițător în semnale, mesajul 

necesită o decodificare din partea receptorului. Ceea ce se transmite în mod real între actorii 

comunicării sunt seturile de semnale în baza unor coduri unanim acceptate, nu mesajele în sine” 

[29, p.19].  

Codul reprezintă „un sistem de semnificare specific unui grup social sau unei culturi şi 

presupune, în egală măsură, un sistem de semne şi un sistem de norme în baza căruia respectivele 

semne se combină ” [29, p. 21]. 

 Canalul este mediul care transmite semnale – tehnologice (prin telefon, computer, radio 

etc.); scrise (prin scrisori, rapoarte, cărți, reviste etc.) și față-în-față (conversația, interviurile, 

prezentările, cursurile etc.).  

Contextul, la rândul său, include circumstanțele în care are loc comunicarea – timpul, locul 

emiterii sau recepționării mesajului, identitatea, statutul social și relațiile dintre subiecții 

comunicării. Contextul este parte „ intrinsecă a conversației, funcționând ca un criteriu esențial 

de a decide dacă aceasta este coerentă sau nu. Cele mai bizare succesiuni de enunțuri pot constitui 

o conversație coerentă dacă contextul oferă argumentele necesare (dintr-o perspectivă exterioară, 

dacă enunțurile pot fi contextuale)” [29, p.31].  

Blocajele sau zgomotul de fond, tehnic vorbind, sunt tot ceea ce denaturează sau 

perturbează un mesaj, tot ceea ce împedică recepționarea mesajului. 
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Chiriacescu A. a realizat  o clasificare a barierelor în comunicare, astfel [22, p.84]: 

 bariere preinformaţionale şi informaţionale; 

 bariere de infrastructură structură şi suprastructură; 

 bariere de acces (a partenerilor, a mijloacelor de comunicare); 

 bariere fizice, sociale, gnoseologice, socio-psihologice; 

 bariere realizate după criteriile structurilor sociale ale participanţilor la producerea, 

transmiterea şi utilizarea informaţiilor; 

 bariere lingvistice, geografice, politice, istorice, organizatorice. 

 

Figura 1.4. Blocajele comunicării [23, p.45] 

Factorii perturbatori ce influenţează comunicarea pot fi externi sau interni. Dintre factorii 

perturbatori externi ce afectează cel mai mult comunicarea, amintim: 

 mediul (de exemplu: o încăpere unde este frig sau zgomot este un mediu defavorabil 

comunicării); 

 distanţa între emiţător şi receptor; 

 diverşi stimuli vizuali perturbatori ; 

 momentele şi circumstanţele nepotrivite, cum ar fi: noaptea, câteva minute înainte de 

terminarea programului de lucru, înaintea unui eveniment important etc.; 

 întreruperile cauzate, de exemplu, de telefoane, circulaţia din încăpere; 

Principalii factori interni ce pot împiedica funcţionarea normală a procesului de 

comunicare sunt: 

 imaginea despre sine, de exemplu, o persoană crede despre sine că este expert într-un 

anumit domeniu, are încredere în el şi se preţuieşte - este foarte probabil că el va vorbi 

1. Contextul socio-cultural 

• conflictul de valori, condiţionarea, prejudecăţile, diferenţele de cultură, neintegrarea şi 
frustrarea

2. Temeri endemice 

• de afront, agresivitate, competiţie, schimbări, lipsa încrederii în sine

3. Atitudini individualiste 

• egocentrismul, necunoaşterea de sine, impresia de incompetenţă, subiectivism şi nerealism, 
pasivitate

4. Relaţiile dintre individ şi grup 

• necomunicabilitatea, marginalizarea, lipsa de autenticitate, izolarea, dependenţa
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mult, va adopta un stil de comunicare asertiv (declarativ), va tinde să dea sfaturi şi nu va 

acorda prea multă atenţie altora din acelaşi domeniu de specialitate); 

 imaginea despre interlocutor (de pildă, interlocutorii au unul despre celălalt o anumită 

imagine care va influenţa reciproc modul lor de comunicare); 

 nedefinirea corectă a situaţiei în cadrul căreia are loc comunicarea; 

 motivele, sentimentele, intenţiile (de exemplu: modul comunicării depinde de ceea ce se 

urmăreşte; astfel, dacă doresc să influenţez voi comunica altfel decât dacă doresc să culeg 

o informaţie); 

 aşteptările: dacă mă aştept ca auditoriul să nu înţeleagă ce voi spune, voi folosi cuvinte 

simple; dacă mă aştept să nu fie de acord îmi voi argumenta serios ideile. 

Comunicarea depinde substanţial de tipurile temperamentale cărora le aparţin 

interlocutorii. Chiru I. [23, p. 42], a dezvoltat caracteristicile celor patru tipuri temperamentale 

clasice: sangvinic, coleric, flegmatic şi melancolic, accentuând interferenţele conturate în relaţiile 

dintre diferite tipuri temperamentale: 

 

Figura 1.5. Tipurile temperamentale [23, p. 43] 

Sangvinicul este tipul cel mai agreabil sub raport comunicaţional, adaptabil unor situaţii 

variate. Acest tip de temperament dezvoltă relaţii interpersonale cu uşurinţă, este sociabil, optimist, 

creativ, flexibil, cu simţul umorului, dar refuză programele rigide, nu poate spune „nu”, găseşte 

scuze, se plictiseşte repede, pierde noţiunea de timp, este motivat de emoţii şi este emotiv, 

• întâmpină 
dificultăţi de 
comunicare, 
manifestă 
tendinţa de 
încredere în sine 
şi de suspiciune .

• este tipul cel mai 
agreabil sub 
raport 
comunicaţional, 
adaptabil unor 
situaţii variate. 

• spirit autoritar, 
extravertit, 
nestăpânit, uşor 
irascibil, 
apreciază 
partenerii de 
discuţie 
cooperanţi.

• nu are probleme în 
plan 
comunicaţional: 
este calm, serios, 
are statut de om de 
încredere.

Flegmaticul Colericul

MelancoliculSangvinicul

TE
ZA

.M
D



23 
 

capacitate diminuată de concentrare, vorbeşte mult. Nevoia emoţională a sangvinicului este de a 

fi privit, recunoscut şi aprobat. Apreciază partenerii de discuţie care ascultă şi care se 

entuziasmează, care laudă şi aprobă, îi displac acei parteneri care critică şi nu-i apreciază simţul 

umorului. 

Colericul este remarcat prin spirit autoritar, extravertit, nestăpânit, uşor irascibil, îşi asumă 

provocări, rezolvă, ia decizii, organizează, conduce, degajă încredere. Prea mare siguranţă de sine, 

se desprinde cu greu de punctele de vedere proprii, tinde să devină dependent de activitatea 

profesională, autocrat, dominator, arogant, manipulator, ne păsător, cu teama de a nu pierde 

controlul, se aşteaptă la devotament total din partea celorlalţi. Este înclinat spre rigiditate, 

intoleranţă şi se lansează în a face aprecieri pripite pe grila alb sau negru. Fără răbdare, activ, 

deranjează deseori şi dă naştere conflictelor, pe care le dă imediat uitării, are ieşiri nervoase 

frecvente, dorinţa unei permanente schimbări, înclinaţie pentru proiecte grandioase, dar niciodată 

terminate. Din aceste considerente, atrage atenţia majorităţii, însă, în raporturile de comunicare cu 

ceilalţi, se plasează pe poziţii puţin favorabile. Stabileşte uşor relaţii de comunicare cu tipul 

temperamental sangvinic datorită capacităţii acestuia de a se adapta. Apreciază partenerii de 

discuţie cooperanţi, care privesc lucrurile în aceeaşi manieră, care îl sprijină şi i se subordonează, 

îi displac partenerii independenţi, neloiali, fără sentimentul responsabilităţii. 

Flegmaticul nu are probleme în plan comunicaţional: calmul, seriozitatea, echilibrul 

emoţional, meticulozitatea, rezistenţa la efort, stabilitatea opiniilor şi caracterul previzibil al 

reacţiilor îi conferă statutul de om de încredere, cu condiţia de a-i fi respectat ritmul propriu. 

Puncte forte: calm, echilibrat, spiritual, sobru, demn de încredere, conciliant, stabil, bun ascultător, 

consecvent, bun manager. Puncte slabe: neimplicat, apatic, încăpăţânat, se mobilizează cu greu, 

indiferent, neperseverent, puţin adaptabil la schimbare. în plan emoţional, are nevoie, mai mult 

decât celelalte tipuri temperamentale, de sentimentul preţuirii de sine şi preţuirea din partea 

celorlalţi. Apreciază partenerii de discuţie care iau decizii în locul lui, îl respectă şi îi recunosc 

calităţile şi îi displac cei care îl forţează şi aşteaptă prea mult de la el [32, p.74]. 

Melancolicul întâmpină dificultăţi de comunicare, manifestă tendinţa de încredere în sine 

şi de suspiciune generalizată, de analizare la nesfârşit a cuvintelor care îl vizează. Este înclinat 

spre a identifica aluzii alarmante la adresa sa, puţin energic şi cu puţină încredere în sine. Preferă 

activitatea de rutină, se adaptează greu schimbărilor şi oboseşte relativ repede. Acumulează timp 

îndelungat tensiuni interioare rareori extravertite (în condiţii egale de solicitare nervoasă, 

melancolicii dau cel mai ridicat procent de astenici, Aind urmaţi de colerici). Punctele forte: 

organizat, apreciază liniştea şi activităţile pe cont propriu, corect, exact, analitic, extrem de 

concentrat pe detalii, traduce totul în scheme, cifre, graflee. Punctele slabe: fără spontaneitate, 
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idealist până la naivitate, suspicios, greu de mulţumit, se deprimă cu uşurinţă, econom, 

perfecţionist în extremă, acumulează frustrări [9, p.85].  

Asemenea sangvinicului, melancolicul este o natură emotivă, însă resorturile emoţiei sunt 

diferite: dacă sangvinicul aşteaptă recunoaşterea celor din jur, melancolicul are nevoie de 

stabilitate, ordine, sensibilitate şi sprijin. Apreciază seriozitatea, profunzimea interlocutorului şi 

capacitatea acestuia de a purta o discuţie sensibilă, îi displac partenerii superflciali, imprevizibili, 

mereu în întârziere, dezorganizaţi. Ca parteneri de discuţie, preferă sangvinicii. În relaţia cu tipul 

flegmatic, discuţiile pot avea loc doar în ceea ce priveşte „strictul necesar”, melancolicii discută 

puţin, preferând să tacă. 

Comunicarea eficientă şi eficace depinde în mare măsură de felul în care comunicăm, 

adică de stilul comunicării. Potrivit unei celebre formulari "stilul este omul însuși", este evident 

că fiecărui individ îi este caracteristic un anumit mod de exprimare, un anumit stil, care poartă 

pecetea propriei personalităţi, a culturii, a temperamentului şi a mediului social în care acesta 

trăieşte. Stilul nu este o proprietate exclusivă a textelor literare, el este specific oricarui act de 

comunicare. 

În viziunea psihologului român Marcus S., stilul de comunicare este fundamental 

determinat de trei elemente: 1.- atitudinile persoanei, ca modalităţi constante de raportare a acesteia 

la viaţa socială, la semeni şi la sine; 2.- modelele de comunicare învăţate - asertiv, non-asertiv, 

agresiv (cu varianta sa pasivagresivă), manipulator; 3.- temperamentul, ca tip de reactivitate a 

celulei nervoase [44, p.62].  

În viziunea acestui autor, sunt patru stiluri de comunicare: stilul non-asertiv, stilul 

agresiv, stilul manipulator, stilul asertiv [44, p.85]. 

Stilul non-asertiv (atitudinea de fugă pasivă) reprezintă tendinţa de a se ascunde, de a 

fugi mai de grabă decât a înfrunta oamenii. Se poate menifesta printr-un exces de amabilitate şi 

conciliere, prin tendinţa de a amâna luarea unmor hotărâri si adesea prin imposibilitatea luării 

acestora, însoţită de cedarea către alţii a dreptului de a decide. La baza acestor manifestări stă o 

teamă maladivă de a nu fi judecat de ceilalţi, ca şi supărarea intensă resimţită în cazul unui eventual 

eşec - pentru a le evita individul preferă să se supună hotărârii celorlalţi. Aceasta nu exclude un 

sentiment de ciudă, mânie mocnită, ranchiună [1, p.217]. 

Stilul agresiv (atitudinea de atac) presupune tendinţa de a fi mereu în faţă, de a avea 

ultimul cuvânt, de a se impune cu orice preţ, chiar cu preţul lezării şi supărării altor persoane. 

Pentru a domina, orice mijloc pare a fi utilizabil - înfricoşarea, contrazicerea, umilirea, 

compromiterea celorlalţi, atitudinile şi comportamentele şocante, răzbunarea, asumarea unor 

riscuri excesive. Această atitudine stimulează agresivitatea şi antipatia partenerilor şi are ca efect 
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pentru persoana în cauză sentimentul de a nu fi iubită, respectată şi apreciată, fapte ce o fac şi mai 

agresivă - se crează un adevărat cerc vicios al agresivităţii.  

Stilul manipulator (atitudinea de manipulare) reprezintă preferinţa pentru un rol de 

culise, tendinţa de a aştepta clipa prielnică pentru a ieşi la lumină şi a se pune în valoare, tendinţa 

de a căuta intenţii ascunse în spatele oricăror afirmaţii ale celorlalţi. Persoana evită să spună 

deschis ceea ce gândeşte, îşi schimbă opiniile după cele ale interlocutorului, îi place să fie în 

preajma celor mari şi puternici ( ca o compensare a propriilor slăbiciuni) sperând să obţină 

beneficii din vecinătatea cu aceştia [11, p.54]. Persoanele din această categorie urmăresc ca ceilalţi 

să facă ceea ce ar dori ele, dar acest lucru să nu presupună confruntări deschise - fie ele raţionale, 

constructive - de tip asertiv, fie ele conflictuale - de tip agresiv; este vorba mai de grabă de a aştepta 

ca situaţia să se întoarcă în favoarea lor.  

Stilul asertiv (atitudinea constructivă) reprezintă capacitatea de autoafirmare, de 

exprimare onestă, directă şi clară a opiniilor şi a drepturilor proprii fără agresivitate şi fără a-i leza 

pe ceilalţi; capacitatea urmăririi propriilor interese fără încălcarea nevoilor celorlalţi. Persoana ştie 

să asculte şi este dispusă să înţeleagă, ştie să fie ea însăşi (fără simulări şi "jocuri de rol") şi să se 

bazeze pe sine.  

Stilul educaţional de comunicare scoate în evidenţă ceea ce este specific fiecărui cadru 

didactic, nota sa personală în realizarea atribuţiilor pe care le presupune statutul său. Chiar dacă 

stilul mai multor educatori se constituie relativ din aceleaşi elemente, ponderea şi modul în care 

ele se corelează diferă de la unul la altul. 

În literatura de specialitate sunt descrise șase funcții esențiale ale comunicării (fig.16.).

 

Figura 1.6. Funcțiile comunicării [7, p.27] 

1) Funcţia expresivă/emotivă, evidenţiind stările afective ale emiţătorului, reacţiile sale la 

o anumită realitate exprimată prin diferite mijloace stilistice, inteijecţii, forme verbale, expresii 

specifice; 

• 1) Funcţia expresivă/emotivă,

• 2) Funcţia poetică,

• 3) Funcţia conativă/persuasivă/retorică,

• 4) Funcţia metalingvistică,

• 5) Funcţia fatică,

• 6) Funcţia referenţială,

Funcțiile comunicării
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2) Funcţia poetică, având în vedere mesajul, şi anume felul cum este exprimat acesta, 

atenţia receptorului fiind concentrată asupra semnificantului cu aspectul său poetic sau grafic, în 

acest caz acesta este cel privilegiat, şi nu situaţia reală vizată de comunicare; 

3) Funcţia conativă/persuasivă/retorică, având în vedere receptorul de la care se aşteaptă 

obţinerea unei anumite reacţii, a unui anumit răspuns în sensul dorit de emiţător prin utilizarea 

anumitor inteijecţii, a unei anumite forme verbale (modal imperative) etc.; 

4) Funcţia metalingvistică, manifestându-se atunci când este necesar să se semnaleze codul 

în care se face comunicarea şi care îşi găseşte exprimarea în gesturi, tonuri, perifraze explicative 

etc; 

5) Funcţia fatică, referindu-se doar la caracteristicile canalului de comunicare şi controlul 

bunei sale funcţionări, fără vreo legătura cu partenerii comunicării, cu mesajul transmis sau cadrul 

utilizat. Deşi contestată ulterior de alţi cercetători, această funcţie poate fi recunoscută în 

numeroase semnale verbale sau non-verbale ce se manifestă, în special, într-o comunicare 

interpersonal, precum saluturi, gesturi de aprobare, dezaprobare, contact vizual etc.; 

6) Funcţia referenţială, vizează, pe lângă referinţa mesajului, cadrul situaţional (contextul) 

în care se desfăşoară comunicarea. 

Cultura comunicării este considerată ca un set de norme și reguli pentru comunicarea unui 

elev cu adulții și colegii, bazată pe respect și bunăvoință folosind forme adecvate de vorbire, 

precum și comportament cultural și politicos în locurile publice și în viața de zi cu zi. Cultura 

comunicării implică nu numai capacitatea de a acționa corect, ci și abținerea de la gesturi, acțiuni 

și cuvinte inadecvate. 

O persoană ar trebui învățată din copilărie să observe și să înțeleagă starea și sentimentele 

altor oameni. Încă din primii ani de viață, un copil ar trebui să înțeleagă ce este permis și ce nu. El 

trebuie să acționeze astfel încât ceilalți să nu sufere din comportamentul său, astfel încât toată 

lumea să fie confortabilă, inclusiv copilul. 

Copilul ar trebui să fie ghidat de respectul față de oamenii din jurul său, fie că este cel 

mai apropiat mediu sau străini, deoarece respectul, combinat cu comportamentul natural, libertatea 

de a vorbi și de a-și exprima sentimentele, caracterizează calitatea unui astfel de copil drept 

sociabilitate. Cultura comunicării presupune în mod necesar o cultură a dezvoltării vorbirii. 

Romanova N.  credea că îngrijirea purității vorbirii este o armă importantă în lupta pentru cultura 

generală a unei persoane, iar educarea unei culturi de comunicare a vorbirii face parte din această 

sferă largă. Cultura comunicării presupune că o persoană are capacitatea de a vorbi clar și concis, 

utilizarea tonului necesar, adecvat situației și un vocabular cultural bogat [92, p.43]. 
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Cultura comunicării este evidențiată ca o cultură lingvistică separată care vizează 

studierea și îmbunătățirea normelor limbii literare, în calitate de apărător al culturii naționale. 

Cultura comunicării poate fi considerată ca un sistem de calități comunicative care contribuie la 

utilizarea rațională și oportună a comunicării pentru comunicarea interpersonală a oamenilor. 

Cultura comunicării este un fenomen polifacetic, al cărui principal rezultat este 

capacitatea de a vorbi în conformitate cu normele lingvistice. Acest concept include multe 

componente care contribuie la transmiterea exactă a gândurilor și sentimentelor în procesul de 

comunicare interpersonală, ale căror etape principale sunt completitudinea și claritatea gândurilor 

transmise.  

Formarea unei culturi a comunicării verbale este una dintre sarcinile asociate asimilării 

normelor lingvistice (lexicale, gramaticale, fonetice) și a capacității de a vorbi și asculta expresiv 

(corect, corect) interlocutorul, extragând informațiile pe care doresc să le transmită din vorbirea 

vorbitorului. Toate acestea pot fi rezumate într-un singur nume - dezvoltarea competenței 

comunicative. Nivelul adecvat de competență comunicativă este semnificativ în schimbul de 

informații, deoarece cu cât este mai înalt nivelul, cu atât este mai ușor pentru o persoană să 

socializeze în lumea exterioară. În procesul de comunicare, oamenii stabilesc legături sociale și 

competență comunicativă, ceea ce implică cunoașterea limbii și capacitatea de a o folosi în diverse 

situații, servește la exprimarea gândurilor și sentimentelor, precum și la stabilirea activităților 

practice comune. De aceea, cultura comunicării este o parte integrantă a competenței 

comunicative, deoarece fără aceasta este imposibil să se înțeleagă corect esența comunicării. 

În prezent, o persoană care are un nivel ridicat de dezvoltare a culturii comunicării se 

spune că este un bun comunicator bun, are un lexic bogat și expresiv. O comunicare bună 

presupune un volum mare de vocabular activ, capacitatea de a înțelege și de a folosi cuvinte și 

fraze care sunt adecvate în această conversație specială, care transmit cel mai bine conținutul 

afirmațiilor și ideea principală a vorbitorului, ajută la formularea tuturor în mod logic. O persoană 

ar trebui să cunoască toate culorile stilistice ale unui cuvânt, să facă distincția între nuanțele sale 

semantice [91, p.6]. 

Astfel, în aspectul socio-psihologic, competența comunicativă este considerată ca o 

condiție necesară pentru maturitatea socială a unui individ, subliniind în același timp că aceasta 

este o anumită stare de conștiință a unui grup de oameni care caută să se înțeleagă. Petrovskaya L. 

remarcă faptul că „rolul competenței comunicative constă în familiarizarea individului cu cultura 

comunicativă a societății” [91, p.9]. Această idee a competenței comunicative a unei persoane ne 

permite să vorbim despre aceasta ca o componentă a unui concept mai capabil: cultura 
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comunicativă. Acest concept are o semnificație foarte apropiată de conceptul de „cultură a 

comunicării”. 

Într-o serie de studii moderne, aceste concepte sunt prezentate ca sinonime, care coincid 

în conținut. Deci, de exemplu,  Rudensky E. [93, p.124] consideră cultura comunicativă ca o 

caracteristică a capacităților unei persoane, care determină calitatea comunicării sale. Include 

gândirea creativă, cultura acțiunii vorbirii (simplitatea și claritatea prezentării gândurilor, 

expresivitatea figurativă etc.); cultura gesturilor, plasticitatea mișcărilor, cultura percepției 

acțiunilor comunicative ale partenerului; cultura emoțiilor și autoadaptarea la comunicare. 

Rezumând datele cercetărilor psihologice și pedagogice, putem spune că, ca factor 

determinant al competenței comunicative, unii diferențiază nivelulul extern, comportamental, 

operațional și tehnic, alții - internul, profund, care afectează formațiunile personal-semantice. În 

special, Petrovskaya L. subliniază că nucleul care determină comunicarea este competența în 

comunicarea subiect cu subiect, în rezolvarea problemelor productive, în stăpânirea „stratului 

personal al comunicării” [91, p.116]. Cu un asemenea accent, nu mai este vorba doar de 

competența în comunicare, ci de cultura acesteia.  

Abordarea cea mai completă a culturii comunicării o găsim în cercetările pedagogice 

moderne legate de aprobarea unei abordări culturologice în educație. Această direcție a pedagogiei 

prezintă cultura ca rezultat al dezvoltării istorice a societății, principalul scop și fundament al 

educației. 

În astfel de studii, structura culturii comunicării este prezentată în ansamblul mai multor 

componente: 

 Sociabilitate (sociabilitate, empatie). 

 Educație morală. 

 Tehnici de comunicare, deținerea abilităților de comunicare și dezvoltarea abilităților 

de comunicare. 

Șmailova O. interpretează cultura comunicării ca un sistem de cunoaștere, norme, valori 

și tipare de comportament adoptate în societate și indică capacitățile adaptative ale culturii 

comunicării care ajută individul „... să acționeze în conformitate cu standardele culturale ale unui 

mediu social semnificativ” [99, p.26]. 

Direcția culturologică în pedagogie a presupus schimbări în orientările educației 

moderne. Cercetările pedagogice, care asigură o schimbare a paradigmei educației, vizează 

regândirea conținutului acesteia, de aceea vorbim despre o școală inovatoare ca mediu de formare 

a culturii care contribuie la dezvoltarea unei culturi de bază a unui individ, dialog intercultural, 

cooperare și alte forme de viață culturală comună a copiilor și adulților, în care ar exista o 
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componentă a asimilării cunoștințelor, abilitățile ar fi instrumentale în raport cu valoarea principală 

- dezvoltarea culturală a copilului și asigurarea socializării și adaptării sale de succes în societate. 

Un mediu cultural holistic în care este asigurată bunăstarea spirituală și morală, dezvoltarea 

generală culturală și creativă a personalității copilului - acestea sunt principalele trăsături ale unei 

școli orientate spre personalitate. 

Socolova V consideră cultura comunicării ca un domeniu al antropologiei pedagogice, 

care poate fi definit ca „... un set de idei despre abilitățile și proprietățile unei persoane, oferindu-

i o interacțiune confortabilă, organizată rațional, determinată la nivel național, un tip specific de 

activitate umană”. Continuând această abordare, autorul identifică sensul obiectiv al termenului 

ca fiind „cunoașterea normelor sociale, a tradițiilor activității comunicative în scopul realizării 

unei utilizări confortabile, eficiente și specifice la nivel național a mijloacelor de comunicare 

adecvate situațiilor comunicative specifice” [96, p.76]. Cultura comunicării apare în această 

interpretare ca un set de „abilități de comunicare generalizate” sub forma culturii emoționale 

(morale), culturii gândirii (culturii intelectuale) și culturii vorbirii. 

Din punctul de vedere al cercetării lingvistice, categoria „cultură a comunicării” poate fi 

interpretată ca un set de cunoștințe despre limbă și cunoștințe practice ale acesteia, ca o cultură a 

stăpânirii vorbirii orale și scrise.  

Competență de vorbire semnifică utilizarea mijloacelor lingvistice, cunoașterea 

modelelor de funcționare a acestora pentru a construi enunțuri de complexitate variabilă. 

Comportamentul vorbirii respectă normele limbajului literar - ortoepic, lexical, frazeologic, 

derivativ, morfologic, sintactic. În acest sens, cultura comunicării este considerată de lingviști ca 

o cultură a comportamentului verbal, condiționată de alegerea și organizarea oportună a 

mijloacelor lingvistice, determinată de normele socioculturale generale și de o situație specifică. 

Conform acestei interpretări, cultura comunicării include [99, p.77]: 

 Posesia calităților comunicative ale vorbirii (corectitudine, acuratețe, consistență, puritate, 

expresivitate, varietate, relevanță). 

 Eticheta vorbirii care oferă o cultură a comunicării în situații comunicative tipice 

(adresarea față de interlocutor, salut, cunoștință, adio, scuze, recunoștință, invitație, cerere, 

consimțământ, refuz, felicitări etc.). 

 O cultură a dialogului, a cărei caracteristică principală este ascultarea empatică. 

Am identificat mai multe funcții în cultura comunicării: funcția axiologică, normativă, 

educațională și de reglementare. 
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Figura 1.7. Funcțiile culturii comunicării [35, p.42] 

 Cultura comunicării este unitatea procesului de creare a valorilor etice și procesul de 

însușire a acestor valori, adică îndeplinește o funcție axiologică. 

 Cultura comunicării îndeplinește o funcție normativă. Cultura comportamentală propune 

anumite cerințe care prescriu unei persoane cum să acționeze și sunt fixate în normele 

tradiționale de comportament și în legile nescrise - morala. 

 Cultura comunicării îndeplinește o funcție educațională, contribuind la formarea anumitor 

trăsături de personalitate, care se realizează în procesul de interacțiune dintre participanții 

la comunicare. 

 Cultura comunicării îndeplinește o funcție de reglementare, identificând un sistem de 

anumite trăsături de personalitate, care sunt un anumit regulator al relațiilor sociale [35]. 

Funcția de reglementare a culturii comunicării, care influențează personalitatea, 

determină două niveluri ale culturii comunicării. Prima - eticheta, se găsește, de exemplu, în 

trăsături de personalitate precum politețea cu toate nuanțele, tactul, modestia și acuratețea ei [33, 

p.104]. Nivelul de etichetă oferă partea exterioară a culturii de comunicare a individului. Al doilea, 

etica, se caracterizează printr-o înțelegere și asimilare destul de profundă a categoriilor moralei și 

transpunerea lor în convingerile morale ale individului, de exemplu, ideea datoriei, dreptății, 

dihotomia binelui și răului. Categoriile etice semnificative, acceptate și convertite în credințe 

formează baza culturii comunicării - latura sa interioară. 

Astfel, analiza literaturii științifice a arătat că conceptul de „cultură a comunicării” este 

asociat și cu conceptele de „cultură comunicativă”, „competență comunicativă”, „cultură a 

vorbirii”, „abilități de comunicare”, „educație morală”. Conținutul culturii comunicării este 

determinat de înțelegerea sistemică a culturii ca stare, proces și rezultat; esența procesului de 

Funcția axiologică

Funcția normativă

Funcția educațională

Funcția de 
reglementare
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comunicare ca interacțiune subiect-subiect care vizează stabilirea înțelegerii reciproce între 

oameni, schimbul de cunoștințe, acțiuni, idei, valori spirituale și morale. 

 

1.3. Rolul comunicării în menținerea valorilor unei culturi 

Încă din copilărie, fiecare copil își învață limba maternă și asimilează cultura căreia îi 

aparține. Acest lucru se întâmplă în procesul de comunicare cu cei dragi și străini, într-un mediu 

de acasă, folosind metode de comunicare verbală și non-verbală. Categoriiile de valori se formează 

în conștiința umană prin compararea diferitelor fenomene. 

Înțelegând lumea, o persoană decide pentru sine ce este important pentru el în viață și ce 

nu, ce este esențial și ce este nesemnificativ, ce poate face fără și ce nu. Ca urmare, se formează 

atitudinea sa valorică față de lume, în conformitate cu care toate obiectele și fenomenele sunt 

considerate de el în funcție de criteriul importanței și adecvării pentru viața sa. 

Rolul valorilor atât în viața unui individ, cât și a societății în ansamblu este extrem de 

mare. În conformitate cu acestea, informațiile sunt selectate în procesul de comunicare, se stabilesc 

relații sociale, afectează (emoții și sentimente), abilități de interacțiune etc. 

Astfel, valoarea nu este un lucru, ci o relație cu un lucru, fenomen, eveniment, proces etc. 

Valorile sunt de o mare importanță în orice cultură, deoarece determină relația unei persoane cu 

natura, societatea, mediul imediat și cu sine. Pe baza acestei înțelegeri, Klackhon K. și Strodbeck  

F. au definit valorile ca „complexe, într-un anumit mod grupate principii care dau armonie și 

direcție diverselor motive ale gândirii și activității umane în cursul rezolvării problemelor umane 

comune” [39, p.47]. 

Stăpânind valorile lumii înconjurătoare, o persoană se bazează pe tradiții, norme, 

obiceiuri stabilite în cultura sa și formează treptat un sistem de valori fundamentale și general 

acceptate care servesc drept ghid în viața sa. Pe această bază, fiecare cultură are propriul sistem de 

valori, reflectând poziția sa specifică în lume. Sistemul de valori este de obicei o ierarhie în care 

valorile sunt clasificate în creștere. Datorită acestui sistem, sunt asigurate integritatea acestei 

culturi, aspectul său unic, gradul necesar de ordine și predictibilitate. 

Există valori de natură personală, valori inerente unui anumit gen sau vârstă, valori ale 

oricăror grupuri mari și mici de persoane, epoci și stări diferite și așa mai departe, până la cele 

universale. Din acest motiv, este obișnuit în știință să se sistematizeze toate valorile culturale în 

două grupuri principale. În primul rând, este o categorie de lucrări remarcabile de creativitate 

intelectuală, artistică și religioasă. Acest grup include, de asemenea, structuri arhitecturale 

remarcabile, meșteșuguri unice, rarități arheologice și etnografice. În al doilea rând, principiile 
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coexistenței comune a oamenilor, care s-au justificat și și-au dovedit eficacitatea în practică, au 

fost clasificate drept valori culturale: maniere, obiceiuri, stereotipuri de comportament și 

conștiință, aprecieri, opinii, interpretări etc., care duc la integrarea societății, la creșterea înțelegerii 

reciproce. între oameni, complementaritatea lor, solidaritatea, asistența reciprocă etc. În practică, 

ambele grupuri de valori culturale constituie „nucleul” oricărei culturi și determină caracterul ei 

unic. 

În procesul contactelor interculturale, se dezvăluie o diferență uriașă între modul în care 

aceleași valori sunt percepute de oameni de culturi diferite. Cu toate acestea, printre numărul 

enorm de percepții diverse, se poate distinge un grup de cele care coincid atât în natura evaluărilor 

lor, cât și în conținut. Valorile de acest fel se numesc universale, caracterul lor universal se 

datorează faptului că principalele caracteristici ale unor astfel de valori se bazează pe natura 

biologică a omului și pe proprietățile generale ale interacțiunii sociale. De exemplu, nu există o 

singură cultură în lume în care crima, minciuna și furtul ar fi evaluate pozitiv. Fiecare cultură are 

doar propriile limite pentru toleranța acestor fenomene, dar evaluarea lor negativă generală nu este 

ambiguă. 

Considerarea culturii ca sistem de valori ridică în mod logic problema formelor existenței 

lor și a sferelor de distribuție. În antropologia culturală, se obișnuiește să se distingă patru domenii 

principale ale valorilor culturale: viața cotidiană, ideologia, religia și cultura artistică. În 

contextul comunicării interculturale, al acestor sfere, cea mai importantă este sfera vieții de zi cu 

zi, care este istoric prima sferă a apariției și existenței valorilor culturale. 

În ciuda prezenței ideologiei, religiei și artei, cultura cotidiană rămâne astăzi 

fundamentală pentru formarea unei personalități, deoarece această formație începe în copilărie, 

când o persoană nu este capabilă să stăpânească valorile culturale ale ideologiei, religiei și artei. 

Specificul culturii cotidiene este că dezvoltă acele valori care sunt fundamentale pentru 

comunicarea interculturală [84, p.51]. 

Viața este cea care păstrează memoria istorică a culturii, deoarece este mult mai stabilă 

decât ideologia și religia și se schimbă mult mai încet decât acestea. Prin urmare, cultura cotidiană 

conține într-o măsură mai mare valorile „eterne”, universale și etnice. 

Normele și valorile culturii de zi cu zi sunt autosuficiente. Aceasta înseamnă că, folosind 

doar valorile culturii cotidiene, o persoană poate avea orientări stabile pentru viața într-o cultură 

corespunzătoare. Valorile culturii cotidiene se nasc în procesul practicii cotidiene și au o orientare 

utilitară. Prin urmare, nu au nevoie de justificare și dovadă, purtătorii acestei culturi le percep ca 

fiind naturale și de la sine înțelese.  
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Valorile culturale au semnificații diferite în viața fiecărei persoane. Prin urmare, unii 

oameni sunt adepți ai valorilor colectivului, în timp ce alții sunt ai valorilor individualismului. 

Deci, o persoană din Statele Unite se consideră în primul rând un individ și abia apoi un membru 

al societății, în timp ce în multe alte țări, precum Japonia, oamenii se consideră în primul rând un 

membru al societății și abia apoi un individ [84, p.53]. Când oamenii cu astfel de orientări diferite 

intră în comunicare, în special în afaceri, apar întotdeauna situații de neînțelegere. De exemplu, 

atunci când desfășoară negocieri de afaceri cu japonezii, americanii numesc un angajat responsabil 

cu pregătirea și conducerea lor, iar dacă negocierile au succes, acel angajat va fi recompensat. Într-

o companie japoneză, acest lucru este imposibil, există o responsabilitate colectivă pentru 

rezultatele oricărei afaceri.  

Ce valori sunt importante și influente pentru oameni și care nu sunt luate în considerare, 

depinde de cultură. Structura și semnificația lor determină originalitatea și caracteristicile culturii. 

Majoritatea particularităților propriei culturi, de regulă, nu sunt recunoscute și luate ca atare. 

Conștientizarea valorilor propriei culturi apare numai atunci când se întâlnește cu reprezentanții 

altor culturi, atunci când există o interacțiune a diferitelor culturi și sunt relevate diferențele în 

orientările lor valorice. În aceste cazuri apar situații de neînțelegere, confuzie, neputință și iritare, 

provocând un sentiment de resentimente, furie, înstrăinare și insultă. 

Viața unei persoane într-o societate de felul său este întotdeauna supusă anumitor reguli 

care alcătuiesc o parte esențială a stilului său de viață. Conform acestor reguli, orice cultură are 

propria idee de comportament „rău” și „bun”. În fiecare cultură, se formează un sistem de 

imperative și interdicții, care prescrie modul în care o persoană este obligată să acționeze într-o 

anumită situație sau indică în niciun caz să facă ceva. Toate acestea înseamnă că comunicarea 

dintre oameni este îmbrăcată în diferite forme, sub rezerva uneia sau altei convenții și legi. 

Diferitele moduri de comunicare umană sunt, de asemenea, dictate de normele culturale, 

care dictează modul în care juniori și seniori de vârstă sau rang, bărbați și femei, cetățeni care 

respectă legea și criminali, nativi și străini etc. ar trebui să comunice sau să se adreseze reciproc. 

În același timp, legile oficiale joacă adesea un rol public mai mic decât regulile și interdicțiile care 

s-au dezvoltat în mare măsură spontan [90, p.112]. 

Aproape de la începutul activității culturale a unei persoane, este nevoie să-i reglezi 

comportamentul și comunicarea cu alte persoane. Necesitatea acestui lucru se datorează faptului 

că produsele materiale ale culturii, care sunt create de oameni, arată doar limitele capacităților lor, 

dar nu determină modul în care oamenii ar trebui să acționeze în diferite relații între ele. Prin 

urmare, odată cu crearea valorilor culturale, au început să se formeze în același timp cerințe pentru 

comportamentul uman, care au reglementat atât distribuirea acestor valori, cât și diverse relații 
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între oameni. Inițial, au fost reguli care guvernează comportamentul uman, ulterior în știință au 

fost numite norme. Inițial, normele au servit ca indicatori unde, cum, când și ce ar trebui să facă 

oamenii în viața de zi cu zi. Diferite norme au avut diferite grade de influență și semnificație în 

comportamentul oamenilor, iar cele dintre ele care au dobândit cea mai mare influență au devenit 

în general acceptate. 

De-a lungul istoriei omenirii, diferite culturi au creat un număr imens de diverse norme 

de comportament și comunicare. În funcție de metodă, natură, scop, domeniu, limite de distribuție, 

severitatea execuției, toată varietatea normelor de comportament a fost împărțită în următoarele 

tipuri: tradiții, obiceiuri, ritualuri, legi [98, p.74]. 

Unul dintre primii regulatori ai comportamentului uman au fost moravurile, care au fost 

destinate să regleze comportamentul cotidian al oamenilor, modalitățile de realizare a valorilor, 

evaluarea diferitelor forme ale relațiilor lor etc. Dintre toate normele culturale, morala este cea 

mai mobilă și dinamică, deoarece este concepută pentru a reglementa evenimentele și acțiunile 

actuale. 

Morala este o evaluare morală a permisibilității anumitor forme atât ale propriului 

comportament, cât și ale altor persoane. Sub influența acestui tip de norme culturale se află astfel 

de forme de comportament care există într-o societate dată și pot fi supuse unei evaluări morale. 

În virtutea acestei naturi, morala nu implică implementarea lor practică imediată, iar 

responsabilitatea pentru încălcarea lor este în general mult mai mică decât în toate celelalte norme. 

Această responsabilitate este relativă, deoarece pedeapsa pentru încălcarea moralei poate varia de 

la opiniile dezaprobatoare la pedeapsa cu moartea, dar cea mai frecventă pedeapsă în acest caz este 

cenzura verbală. 

Printre alte tipuri de norme culturale, obiceiurile cele mai comune și influente sunt 

modele de acțiune general acceptate, care prescriu reguli de comportament pentru reprezentanții 

unei culturi. Influența obiceiurilor se extinde în principal la zona vieții private a oamenilor. 

Conform scopului lor, acestea sunt concepute pentru a reglementa relațiile și comunicările de 

natură externă, adică relațiile cu rudele apropiate și îndepărtate, cu prietenii și vecinii, 

comportamentul public al unei persoane în afara propriei case, eticheta gospodăriei cu cunoscuți 

și străini etc [98, p.75]. 

Rolul reglementar al obiceiurilor este acela că acestea prescriu un comportament bine 

stabilit în anumite situații. Obiceiurile au apărut din timpuri imemoriale ca forme tradiționale de 

comportament care asigurau stabilitatea culturală. Întreaga societate era interesată de acest rol și 

se străduia să le păstreze și să le cultive. Prin urmare, multe obiceiuri au rămas neschimbate de-a 

lungul secolelor. 
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Fiecare cultură își formează propriul sistem de obiceiuri, care se extinde la toate aspectele 

relațiilor de zi cu zi. Acest sau alt obicei este întotdeauna asociat cu situația specifică 

corespunzătoare. Prin urmare, natura și principalele caracteristici ale obiceiurilor corespund 

modului de viață al societății și structurii sale de clasă socială. Din acest motiv, la prima vedere, 

aceleași obiceiuri în culturi diferite capătă conținut complet diferit. Exemple în acest sens sunt 

diferențele culturale în legătură cu căsătoria și relațiile sexuale. 

Formarea diferiților regulatori ai comportamentului uman a avut loc simultan cu 

dezvoltarea și complicația relației sale cu lumea din jur. Odată cu acumularea de experiență 

culturală și socială, au început să apară forme stabile de comportament, care au prescris cele mai 

raționale acțiuni în relația diferitelor grupuri de oameni în situații adecvate. Având un caracter 

rațional și testate în mod repetat în practică, au început să fie transmise din generație în generație, 

ceea ce le-a dat un caracter tradițional și a dat naștere unui nou tip de norme culturale-tradiție. 

Inițial, acest cuvânt însemna „tradiție”, subliniind natura ereditară a fenomenelor culturale 

corespunzătoare. În prezent, scopul tradițiilor se reduce la reglementarea relațiilor interpersonale 

și intergrupale, precum și la transferul experienței sociale de la generație la generație. De fapt, 

tradiția este un fel de „texte culturale” orale care acumulează un set de tipare de comportament 

social, forme stabilite de organizare socială, reglementare și comunicare [98, p.77]. 

Tradițiile au loc într-o mare varietate de domenii ale vieții umane. Luate împreună, ele 

reprezintă un sistem stabil de comportament uman în diferite sfere ale vieții și în diferite situații, 

îndeplinind în același timp rolul lor special. Principala caracteristică a tradițiilor este accentul pus 

pe utilizarea unor astfel de modele și modele de comportament, aderarea la care este o condiție 

necesară pentru viața socială a fiecărei persoane. Acest tip de reglementare socială exclude 

elementul comportamentului motivant: normele care alcătuiesc tradiția ar trebui realizate automat. 

Reprezentanții acestei culturi, în acest caz, trebuie să urmeze ferm modelul de comportament 

stabilit, bazat doar pe credința intuitivă că „strămoșii noștri au acționat așa”, „așa este acceptat” 

etc [80, p.89]. 

Astfel, diferite tipuri de norme culturale pătrund în aproape toate sferele vieții umane. 

Spectrul lor este destul de larg - de la simple interdicții la un sistem complex de instituții sociale. 

În procesul dezvoltării culturii, unii dintre ei înșiși au dobândit statutul de valori culturale, iar 

obligația de a le îndeplini în conștiința publică a societății moderne este percepută nu numai ca o 

simplă obligație, ci și ca o necesitate conștientă, o convingere interioară a unei persoane. 

 Comportamentul oamenilor în procesul de comunicare este determinat de o serie de 

factori cu diferite grade de semnificație și influență. În primul rând, acest lucru se datorează 

particularității mecanismului de inculturație, conform căruia asimilarea de către o persoană a 
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culturii sale native se realizează simultan atât la nivel conștient, cât și inconștient. În primul caz, 

acest lucru se întâmplă prin socializare prin educație și creștere, iar în al doilea, procesul de 

stăpânire a culturii unei persoane are loc spontan, sub influența diferitelor situații și circumstanțe 

cotidiene. Mai mult, această parte a culturii umane, așa cum arată studiile speciale, nu este mai 

puțin semnificativă și importantă în viața și comportamentul său decât partea conștientă. În acest 

sens, cultura poate fi comparată cu un aisberg, în care doar o mică parte se află la suprafața apei, 

iar partea principală a aisbergului este ascunsă sub apă. Această parte invizibilă a culturii noastre 

se află în principal în subconștient și se manifestă numai atunci când apar situații extraordinare, 

neobișnuite, atunci când contactele cu alte culturi sau reprezentanții acestora. Percepția 

subconștientă a culturii are o mare importanță pentru comunicare, deoarece dacă comportamentul 

comunicanților se bazează pe ea, atunci devine deosebit de dificil să forțezi participanții la 

comunicare să creeze alte cadre de percepție. Ei nu sunt capabili să determine în mod conștient 

procesul de percepție al altei culturi. Majoritatea comportamentelor care sunt produse ale culturii 

sunt aplicate automat, la fel cum fenomenele altor culturi sunt percepute automat. De exemplu, în 

cultura americană, femeile zâmbesc mai des decât bărbații; acest tip de comportament a fost învățat 

inconștient și a devenit un obicei.  

În al doilea rând, un factor la fel de important care determină comportamentul 

comunicativ al oamenilor este o situație pe care Hosh a definit-o drept „ochelari culturali”. 

Constă în faptul că majoritatea oamenilor consideră propria lor cultură ca fiind centrul și măsura 

tuturor lucrurilor [90, p.38]. 

O persoană nu își dă seama de obicei că modelele sale de comportament și modurile de 

percepție sunt colorate de propria sa cultură și că oamenii din alte culturi au puncte de vedere, 

sisteme de valori și norme diferite. Comportamentul zilnic al majorității oamenilor este 

caracterizat de un realism naiv. Ei pleacă de la faptul că lumea este așa cum și-o imaginează și 

constă dintr-un număr infinit de lucruri, obiecte, oameni, evenimente care sunt percepute ca fiind 

naturale și normale. De regulă, oamenii nu sunt conștienți de relativitatea viziunii lor asupra lumii. 

Acest lucru creează adesea convingerea că propria cultură este superioară celorlalți. Apoi, alte 

culturi sunt subestimate comparativ cu ale lor. Orice lucru care se abate de la propriile norme, 

obiceiuri, tipuri de comportament este considerat de calitate slabă, urât, imoral. O astfel de 

conștiință a superiorității „propriei” formează un model adecvat de comportament arogant, cu 

dispreț pentru alte culturi [87, p.78]. 

În al treilea rând, comportamentul oamenilor în procesul de comunicare este, de 

asemenea, determinat de mediul și circumstanțele comunicării. Acțiunile noastre nu sunt 

aceleași în medii diferite. Locația unei persoane (public, restaurant, birou) impune o anumită linie 
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de comportament. Conștient sau inconștient, respectăm regulile de conduită adecvate adoptate într-

o anumită cultură. Circumstanțele comunicării dictează, de asemenea, cerințele lor pentru 

comportamentul participanților. Contactele dintre oameni pot avea loc din mai multe motive: 

satisfacție, întâlnire de afaceri, jocuri sportive, dans, slujbă funerară. În fiecare caz, circumstanțele 

te obligă să te comporti diferit. De exemplu, pentru o cultură, tăcerea și singurătatea sunt norma la 

o nuntă, în timp ce în alte culturi, acest eveniment este însoțit de muzică tare, dans și distracție. 

În al patrulea rând, comportamentul comunicativ este determinat de cantitatea de timp și 

de partea din zi în care are loc comunicarea. Când există o lipsă de timp, oamenii tind să încheie 

conversația și să pună capăt contactului pentru a face ceva mai important și mai necesar [90, p.42].  

Fiecare tip de comunicare este caracterizat de o relație specială de parteneri, 

concentrându-se unul pe celălalt. În acest sens, specificitatea comunicării interculturale constă în 

dorința de a înțelege la ce se gândește partenerul, motivele sentimentelor sale, punctul său de 

vedere și modul de gândire. Prin urmare, în comunicarea interculturală, pentru a înțelege 

comportamentul comunicativ al reprezentanților unei alte culturi, este necesar să-l considerăm în 

cadrul culturii lor, și nu a propriei lor, adică aici ar trebui să arăți mai multă empatie decât simpatie. 

 

1.4. Profilul psihopedagogic și cultura  comunicării la elevii din treapta 

gimnazială 

În dezvoltarea psihică a copilului de după 10 ani se pot diferenţia două stadii marcante şi 

anume: stadiul preadolescenței și cel al adolescenței. 

 

Figura 1.8. Stadiile dezvoltării copilului [77, p.58] 

1. Stadiul pubertăţii, preadolescența
(de la 10 la 14 ani) dominat de o intensă 

creştere (puseu), de accentuarea 
dimorfismului sexual cu o largă gamă de 

rezonanţe în dezvoltarea psihică şi de 
dezvoltarea mare a sociabilităţii (mai ales 

pe orizontală); 

2. Stadiul adolescenţei (de la 14 la 18/20 
ani) dominat de adaptarea la starea adultă, 

de procesul de câştigare a identităţii, de 
intelectualizarea pregnantă a conduitei 

urmat de stadiul adolescenţei prelungite 
(de la 18/20 la 24/25 ani) dominat de 

integrarea psihologică primară la cerinţele 
unei profesii, la condiţia de independenţă 

şi de opţiune maritală.TE
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Odată cu trecerea de la nivelul primar la ciclul gimnazial apar o multitudine de modificări 

care schimbă locul/rolul preadolescentului în familie, la şcoală, în societate. 

 

Figura 1.9. Modificări care schimbă rolul preadolescentului [67, p.89] 

Restructurări anatomo-fiziologice  

În perioada preadolescenţei au loc importante modificări morfo-funcţionale, biologice ale 

organismului copilului. Foarte evidentă este intensificarea creşterii staturale, care însă nu are loc 

proporţional şi nici nu se produce concomitent la nivelul tuturor segmentelor corpului. Mai rapidă 

este creşterea în înălţime, mai lentă cea în greutate; mai întîi cresc membrele anterioare şi 

posterioae, apoi segmentele trunchiului. Accelerarea creşterii staturale ese însoţită de dezvoltarea 

pregnantă a caracteristicilor sexuale secundare (dezvoltarea gonadelor (glandă sexuală care 

produce gameți și secretă hormoni), apariţia pilozităţii pubiene şi a celei auxiliare.) [51, p.112] 

Creşterea se însoţeşte de momente de oboseală, dureri de cap, iritabilitate. Conduita 

generală capătă caracteristici de alternanţă, între momente de vioiciune, de conduite copilăroase 

exuberante şi momente de oboseală, lene, apatie.  

Dezvoltărea morală  

Teoreticienii dezvoltării cognitive consideră că există o relaţie puternică între dezvoltarea 

cognitivă şi dezvoltarea morală. Cercetătorii dezvoltării cognitive studiază, de asemenea, maniera 

în care judecata morală la copil se modifică în funcţie de vârstă. Ei cred că o dată cu creşterea 

maturităţii cognitive şi a experienţei sociale, treptat, copiii sunt conduşi către o mai bună înţelegere 

a cooperării sociale, fapt ce stă la baza responsabilităţii morale. 

În școală

În familie

În societate

• Trecerea de la sistemul de 
învăţare cu un singur profesor la 
cel cu mai mulţi profesori atrage 
după sine diversificarea 
exigenţelor, a stilurilor de 
învăţare.

• Copilului i se încredinţează 
îndatoriri noi cu valoare şi 
responsabilitate social crescută 
comparative cu mica şcolaritate. 

• Societatea îşi amplifică şi 
intensifică exigenţele faţă de 
comportarea socială, morală a 
preadolescenului, îşi diminuează, 
totodată, tutela directă. 
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Această orientare privind dezvoltarea morală este reprezentată de J. Piaget şi Lawrence 

Kohlberg. Adepţii acestei orientări consideră că aşa cum copiii diferă de adulţi în dezvoltarea 

cognitivă şi socială, ei, de asemenea, se deosebesc şi în înţelegerea şi dezvoltarea morală. Există o 

relaţie între dezvoltarea cognitivă şi capacitatea de a înţelege probleme legate de morală. Atât 

Kohlberg, cât şi Piaget consideră că dezvoltarea structurilor logice sunt baza în aria judecăţilor 

morale şi înţelegerii regulilor de acest tip [62, p.185]. 

Piaget J., în cercetarea dezvoltării morale la copil „Judecata morală la copil”, debutează 

prin studierea aplicării, confecţionării regulilor în jocurile de grup. El arată că până la vârsta de 6 

ani, în jocul copilului nu există reguli în adevăratul sens al cuvântului. Între 6-10 ani, când copiii 

reuşesc trecerea de la stadiul preoperaţional la gândirea concret operaţională, Piaget consideră că 

la copii debutează capacitatea de a înţelege reguli, dar sunt inconsecvenţi în aplicarea sau urmarea 

lor. Adesea, pentru copiii de această vârstă, acelaşi joc îşi schimbă regulile o dată cu schimbarea 

participanţilor sau componenţei grupului. În lucrarea sa psihologul elveţian analizează prin prisma 

concepţiei interacţionist-cognitiviste evoluţia diferitelor forme ale judecăţii morale infantile şi a 

sentimentului de "dreptate" sub influenţa cerinţelor şi constrîngerilor exercitate de societate asupra 

copilului, prin intermediul părinţilor. Astfel, în accepţiunea piagetiană, judecata morală a copilului 

este iniţial heteronomă, adică este preluată „neselectiv, nesituativ şi rigid” din mediul familial, 

vizînd doar fapta, nu şi motivaţia, apoi autonomă [60, p.95]. 

La 12 ani, deja copiii joacă jocuri după seturi de reguli consacrate. Ei abia acum înţeleg că 

regulile există pentru a oferi jocului sens şi direcţie şi pentru a preveni disputele între jucători. 

Copilul înţelege acum că regulile sunt ceva asupra căruia toată lumea este de acord şi dacă toată 

lumea ajunge la acord ele pot fi chiar schimbate.  

Pe plan senzorial  

Activitatea senzorială creşte, ceea ce determină modificări ale pragurilor analizatorilor, 

făcându-se posibilă reflectarea mai fină şi mai analitică a obiectelor şi fenomenelor realităţii. 

 Senzaţiile vizuale. În perioada pubertăţii acuitatea vizuală creşte simţitor, convergenţa ochilor 

are o mare capacitate de acomodare. Distinge cu mai multă precizie obiectele la distanţă. Se 

constată o creştere a sensibilităţii şi fineţii cromatice. Se câştigă experienţa denumirii tuturor 

culorilor şi a nuanţelor acestora. Adolescentul operează într-un sistem comparativ bogat şi cu 

o capacitate de verbalizare relativ mare şi variată (,,culoarea deltei’’, ,,culoarea lunii’’, 

,,culoarea eclipsei’’). 

 Senzaţiile auditive. Se dezvoltă în direcţia capacităţii de diferenţiere şi reproducere a sunetelor 

muzicale, auzul tehnic; auzul fonematic-pe linia înţelegerii celor mai neînsemnate nuanţe şi 
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semnificaţii din vorbire, ca şi pe linia identificării obiectelor, fiinţelor, după anumite însuşiri 

perceptive şi auditive.  

 Senzaţiile gustative şi olfactive. Capacitatea de a diferenţia, clasifica şi denumi substanţele 

după miros creşte foarte mult. Fetele au o mare sensibilitate pentru parfumuri. La băieţi, din 

dorinţa de a imita gusturile adulţilor (fumat, băuturi, mâncăruri picante) îşi modifică treptat, 

chiar dacă la început nu face plăcere, gusturile [25, p.215].  

Datorită creşterii experienţei generale de viaţă, ca şi datorită maturizării, în adolescenţă are 

loc procesul de erotizare a sensibilităţii. 

Percepţiile şi spiritul de observaţie ale preadolescentului şi adolescentului devin foarte vii, 

capătă o mare adâncime. Pe adolescent îl atrag unele aspecte specifice ale fenomenelor-ceea ce 

este original şi tipic. La preadolescent vor interveni treptat elemente importante de ordine, o 

evidentă modificare a tonalităţii afective. Preadolescenţa şi adolescenţa sunt perioade ale 

observaţiei analitice. La preadolescenţi şi adolescenţi percepţiile sunt incluse într-o problematică 

mai largă, sunt supuse sarcinilor gândirii. Preadolescenţii şi adolescenţii observă pentru a verifica, 

pentru a înţelege, pentru a surprinde ceea ce-i interesează. 

Atenţia. Se dezvoltă evident atenţia voluntară. Cea involuntară şi postvoluntară îşi 

modifică aspectul, devin mai eficiente. Funcţiile intensive ale atenţiei sunt deplin dezvoltate, creşte 

capacitatea de concentrare; la preadolescenţi – două ore,  la adolescenţi – 4 ore.  

Pe plan intelectual  

Memoria. Ea asigură consistenţa vieţii psihice şi inserţia pe dimensiunea temporală a 

existenţei. Există mai multe tipuri de memorie: voluntară-involuntară; mecanică - logică; de scurtă 

durată - de lungă durată; episodică (empirica) - semantică (abstractă). 

Între 13-17 ani capacitatea de memorare ajunge la foarte mari performanţe. Memoria, fiind 

o activitate complexă, implicit în organizarea şi reacţionarea numeroaselor legături asociative 

disponibile, este una din laturile cele mai solicitate ale activităţii intelectuale [3, p.98]. 

În această perioadă creşte mult caracterul activ şi voluntar al memoriei; memoria foarte 

exactă a şcolarului mic începe să fie tot mai mult înlocuită cu memoria logică care păstrează ceea 

ce este esenţial, operând cu scheme logice. 

Memoria operează cu reprezentări şi noţiuni, care devin mai bogate, complexe şi mai 

organizate. O serie de reprezentări se raţionalizează treptat, altele capătă un caracter tipizat, având 

un potenţial sugestiv deosebit de marcant. La preadolescent, fixarea se face încă sub forma unei 

reflectări relativ fidele a materialului ce urmează a fi memorat. Păstrarea ierarhizează, însă, o 

anumită ordine şi primordialitate a ceea ce trebuie să se păstreze în funcţie de criterii logice. 

Recunoaşterea operează mult cu asociaţii şi cu structuri de reprezentări. Cele mai evidente 
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modificări apar în reproduceri: preadolescentul structurează reproducerea verbală în stil propriu, 

se străduie să depăşească stilul nivelului verbal, scris sau oral; la adolescent, prelucrarea apare în 

însuşi procesul fixării, când se procedează la restructurări care să facă mai sistematic şi mai 

inteligibil materialul de memorat. Păstrarea se sistematizează mult. Recunoaşterea reconstituie 

materialul în aspecte detaliate analitice, prin coordonatele lui logice. În reproducere, adolescentul 

include, în relatările sale verbale, numeroase elemente de explicaţie (personale) sublinieri, 

asociaţii, comparaţii, ceea ce dă originalitate reproducerii.  

Gândirea. Structura generală a solicitărilor intelectuale tot mai largi, mai complexe şi 

multilaterale duce la modificări profunde ale gândirii şi la dezvoltarea mare a cunoştintelor care 

conduce la dezvoltarea gândirii diferenţiate: gândire matematică, gândire fizică, gândire 

gramaticală, etc. Studiul diferitelor obiecte de învăţământ îl apropie tot mai mult pe preadolescent 

şi adolescent de însuşirea unei concepţii proprii despre lume şi viaţă, înţelege legăturile obiective 

ale dezvoltării naturii şi societăţii, stabileşte relaţia cauzală şi de finalitate a producerii diferitelor 

fenomene [25, p.245].  

În procesul însuşirii cunoştinţelor se constituie deprinderi specifice de a gândi, se 

consolidează sisteme  de a observa. Se generalizează algoritmi în cadrul aceleiaşi discipline, treptat 

se produc transferări de operaţii între discipline. Pe această bază se dezvoltă formele operaţionale 

abstracte ale gândirii, se dezvoltă posibilităţile determinării logice a relaţiilor dintre fenomene în 

cadrul unui sistem deductiv şi inductiv, se dezvoltă posibilitatea urmăririi logice a trăsăturilor şi 

diferenţieri între clase şi fenomene, se determină criteriile logice ale clasificării. Judecăţile devin 

mai complexe – disjunctive, ipotetice, apodictice. Se dezvoltă spiritul critic al gândirii – ca urmare 

a logicii şi adâncirii acesteia, a dezvoltării posibilităţii de a analiza determinarea inclusă în 

fenomene, precizia gândirii.  

În pubertate coexistă două stadii de evoluţie a intelectului:  

 stadiul operaţiilor concrete (7-12 ani);  

 stadiul operatiilor formale, care debutează dupa vârsta de 11- 12 ani şi continuă dincolo de 

acest palier ontogenetic [77, p.119].  

 În pubertate este prezentă îndeosebi operativitatea nespecifică (abstractizare, sinteză, 

generalizare, analiză, comparaţie etc.) dar se schiţează şi operativitatea specifică (capacitatea de a 

utiliza algoritmi). 

Se formează judecăţi şi raţionamente tot mai complexe, inclusiv de probabilitate. Se 

strucurează şi un stil de gândire, adică un mod personal prin care individul acţionează intelectiv 

asupra unui aspect sau altul din realitate. Există trei stiluri care se referă la: simplu-complex, 

intuitiv-abstract, primar-secundar (dacă reacţionează imediat sau dimpotrivă, chibzuit, amânat). 
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Tot la această vârsta apare o curiozitate intelectuală deosebită, iar pe fondul aspectului contestatar 

se structureaza şi caracterul critic al gândirii. Curiozitatea continuă să evolueze, apare nevoia de a 

filozofa, ceea ce va contribui la apariţia primei concepţii despre lume şi viaţă a individului. 

Limbajul se deosebeşte la preadolescent şi adolescent de perioadele anterioare prin bogaţia 

şi varietatea lexicului, precum şi prin surprinderea sensurilor variate ale cuvintelor. Începând cu 

adolescenţa creşte grija pentru exprimarea corectă a ideilor, precum şi interesul pentru utilizarea 

figurilor de stil în limbajul scris: epitete, comparaţii, personificări, metafore. Datorită lecturii 

diversificate, preadolescenţii şi adolescenţii reuşesc să-şi formeze un stil propriu de vorbire orală 

şi scrisă, afirmâdu-se din ce în ce mai pregnant ca individualităţi distincte. Lexicul 

preadolescentului conţine numeroase cuvinte legate de factorul senzorial, dar este sărac şi imprecis 

în analiza proceselor interioare.  

 Astfel, în pubertate limbajul se caracterizează prin urmatoarele particularităţi: 

 creşte debitul verbal oral (120 cuvinte/minut) şi cel scris (7-9 cuvinte/minut);  

 vocabularul se îmbogăţeşte în termeni de ştiintă, tehnică, literatură;  

 dispar expresiile fonematice parazite;  

 exprimarea devine mai fluentă, mai logică, mai elocventă;  

 este specifică vorbirea în jargon, populată cu expresii pitoreşti, teribilisme, vulgarisme [79, 

p.95].  

Imaginaţia. O caracteristică a preadolescenţei şi adolescenţei este dezvoltarea mare a forţei 

de creaţie, a capacităţilor ideative şi a capacităţilor creatoare practice. În afară de imaginaţia 

reproductivă care ajută în însuşirea sistemului de cunoştinţe transmise în procesul instructiv, se 

dezvoltă tot mai sensibil imaginaţia creatoare, a cărei material ce o alimentează preadolescenţa şi 

adolescenţa îl găseşte în realitatea în care trăieşte, trecutul istoric, diverse amintiri în legătură cu 

propria persoană, anumite acţiuni umane, atitudini, defecte, perspectivele profesiei, sentimentul 

de dragoste care începe să se manifeste. Prin creaţiile lor, preadolescenţii şi adolescenţii îşi 

exprimă propriile judecăţi şi atitudini în legătură cu problemele ce-i frământa. În repertoriul 

creaţiei artistice se exprimă exuberanţa, bucuria, dragostea de viaţă, sentimentul de iubire.  

O formă specială a imaginaţiei, strâns legată de vârsta adolescenţei, este visarea – ca 

proiectare mentală a personalităţii în situaţii viitoare. Visarea este un proces strâns legat de 

realitate, raportându-se la dorinţele lui legate de planurile de viitor, de profesie, de poziţie socială 

generate de interesele, aptitudinile, şi sistemul de cunoştinţe ale adolescentului. 

Afectivitatea. Maturizarea organismului se manifestă de obicei cu o evidentă maturizare 

intelectuală şi afectivă a copilului. Viaţa afectivă  se complică şi se diversifică, preadolescentul şi 

mai ales adolescentul admiră, iubeşte, simte, visează, aspiră, ştie să dorească, are idealuri afective, 
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îi inţelege pe cei din jur cu intenţiile, reacţiile acestora. Intensitatea, amploarea şi valoarea 

emoţiilor sunt dependente de însemnătatea pe care o au pentru adolescent diverse fenomene, 

obiecte, persoane [53, p.52]. 

În special, în pubertate:  

 Afectivitatea are un caracter vulcanic, debordant;  

 Emotivitatea oscilează între extreme;  

 Toată gama de stări afective este prezentă: anxietatea, teama, timiditatea. S-a constatat că 

faţă de stress, puberul manifestă intoleranţă, reactionând recalcitrant.  

 Spiritul contestatar îmbracă accente corozive, ceea ce provoacă o serie de distorsiuni în 

ambianţă. Primul destinatar al acestei virulenţe îl constituie familia, deoarece exercită cea 

mai veche şi perseverantă tutelă; de asemenea, profesorul reprezintă ţinta criticismului său;  

 În interiorul grupului format din persoane de acelaşi sex, relaţiile sunt calde, tandre, grupul 

îl securizeaza şi îi dă forţă;  

 Prin urmare, în cadrul aceluiaşi sex se schiţează prieteniile cele mai sincere.  

 Referitor la atitudinea faţă de sexul opus, iniţial, se manifestă o aparentă indiferenţă şi 

distanţare, care ascunde de fapt o tatonare a „adversarului”. După ce puseul puberal s-a 

încheiat, la băieţi apare o agresivitate de coloratură sexuală, materializată în comportament 

şi limbaj, iar la fete se schiţează primele iubiri, corelate cu tăceri şi priviri prelungi, iubiri 

romantice care adeseori rămân neâmplinite [73, p.158].  

Voinţa 

 Este perioada în care se modifică, devenind deosebit de bogat, momentul deliberativ al 

actului volitiv, când între motivele acţiunilor s-a ajuns la o ierarhizare, care este în strânsă legătură 

cu  experienta în domeniul în care urmează să se acţioneze. 

În luarea hotărârii, preadolescentul este prompt, dar la adolescent, timpul este mai 

îndelungat, deoarece el reflectă mai temeinic asupra mijloacelor realizării acţiunii precum şi a 

consecinţelor ce decurg din aceasta. În execuţia hotărârii preadolescentul nu trece totdeauna 

imediat la execuţia ei, ci adesea amână îndeplinirea celor propuse. Adolescentul dă dovadă de mai 

multă perseverenţă, scopurile acţiunilor sale având o motivaţie mai puternică. Pe această 

perseverenţă se dezvoltă calităţile voinţei: iniţiativa, perseverenţa, principialitatea scopului etc. 

Interesele preadolescentului 

Sfera intereselor se lărgeşte ca urmare a creşterii orizontului cultural şi a îmbogătirii 

experienţei de viaţă. Interesele preadolescentului nu gravitează doar în jurul activităţii şcolare, ci 

se extind şi la alte domenii ale ştiinţei, tehnicii, artei. 
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Interesele devin mai stabile, fiind legate de domenii mai cunoscute, sau spre care se 

manifestă aptitudinile evidente. Interesele devin mai conştiente, ele fiind urmărite cu tenacitate în 

vederea unui scop anumit; capătă caracter selectiv şi de eficienţă iar sub aspectul conţinutului este 

de remarcat marea diversitate: cognitive, pentru tehnică, pentru lectură, politico-sociale, pentru 

sport, pentru muncă etc. 

După preadolescenţă urmează adolescenţa, care se anunţă a fi o etapă mai calmă, mai 

liniştită decât perioada anterioară, individul adoptând acum o poziţie mai conştientă faţă de mediul 

social şi de problemele complexe ale acestuia. Adolescentul se orientează mai mult către lumea 

externă, în aspectele ei multiple, dar îşi îndreaptă atenţia şi către propria-i viaţă psihică, în 

cunoaşterea căreia tinde să se adâncească tot mai profund. 

Vârsta preadolescentă se caracterizează prin trecerea spre maturizare şi integrare în 

societatea adultă, cu solicitările ei sociale, familiale, profesionale etc. Perioada dată este legată de 

schimbări de mare intensitate şi cu efecte vizibile în înfăţişare, comportamente şi relaţionare 

internă cu lumea exterioară, inclusiv prin creşterea capacităţii de integrare în specificul vieţii 

sociale. 

Preadolescența este o etapă de restructurare afectivă şi intelectuală a personalităţii, descrisă 

ca o perioadă ingrată, dificilă atât pentru preadolescenţi, cât şi pentru cei care se află în contact cu 

ei. Mediul de viață poate exercita atât influențe pozitive, cât și negative în procesul de dezvoltare 

a personalității care trebuie contracarate cu un alt factor fundamental, educația. Mediul este un 

factor necesar, dar nu suficient pentru dezvoltarea deplină a ființei umane [77, p.201]. 

Educația este un factor care transformă potențialul ereditar în componente ale vieții psihice 

și direcționează convergent cu scopurile sale chiar și influențele de mediu, formează mecanismele 

superioare ale psihismului uman, asigură dezvoltarea psihică deplină a omului. 

Toate modificările care au loc în această perioadă de vârstă (în plan biofizic, intelectual, 

social, afectiv, moral) trebuie bine cunoscute atât de către cadrele didactice, cât şi de către părinţi, 

pentru a putea veni în întâmpinarea lor, pentru a-i înţelege pe preadolescenţi şi pentru a putea 

adopta cele mai adecvate măsuri în vederea asigurării dezvoltării psihice și a personalității 

preadolescenților.  

Prin cunoaşterea particularităţilor de vârstă, a specificului acestei etape de dezvoltare în 

ceea ce priveşte resursele, motivaţiile, mecanismele de adaptare, transformările psiho-fizice cu 

consecinţele lor, se va evita suprasolicitarea posibilităţilor limitate ale acestui stadiu şi se vor 

înţelege mai bine manifestările comportamentale şi reacţiile preadolescenţilor. În sens strict 

psihologic, personalitatea, este o construcţie teoretică elaborată de psihologie în scopul înţelegerii 

şi explicării ei. Personalitatea este o sinteză (unitate) bio-psiho-socio-istorică şi culturală, care 
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asigură adaptarea originală a individului la condiţiile mediului natural şi mai ales, social. Are 

caracterul unei structuri vectorizată axiologic şi teleologic, trinomul valori – atitudini – idealuri 

fiind principalul nucleu funcţional care mediază elaborarea conduitelor sociale [7, p.25]. 

După Allport G. personalitatea umană este „organizare dinamică în cadrul individului a 

acelor sisteme psiho-fizice care determină gândirea şi comportamentul său caracteristic” [3, p.75]. 

Conform lui Piajet J., preadolescenții traversează următoarele etape principale ale 

identificării personalității și comportamentului:  

 cristalizarea vieții interioare și a conștiinței propriei identități, prin tendințe de interiorizare 

si introspecție, de analiza si autoanaliza, a stărilor trăite; 

 instalarea conștiinței maturizării și a aspirațiilor de a fi adult, printr-o raportare pertinentă 

a însușirilor proprii la conduitele celor din jur:  

 menținerea și chiar accentuarea în unele împrejurări a conduitelor de opoziție, de teamă, 

de conflict si frustrare, prin zbaterea spre câștigarea independenței și autonomiei personale;  

 creșterea simțului de responsabilitate, de datorie și proiecția personalității în devenirea și 

afirmarea socială, culturală, profesională;  

 maturizarea personalității și elaborarea de comportamente integrative, bazate pe creșterea 

forței intelectuale, volitive și motivaționale, prin trăirea experiențelor afective și cognitive 

care fac posibilă integrarea cultural-socială și circumscrierea în cadrul originalității atât de 

râvnite;  

 dezvoltarea capacității de autocontrol și stapânire de sine, prin exercitarea unor conduite 

de sacrificiu și proiectarea aspirațiilor pentru servirea cauzelor generoase [60, p.77]. 

În comunicarea preadolescenților, se remarcă două tendințe opuse: extinderea sferei 

sale sociale, pe de o parte, și individualizarea în creștere, pe de altă parte. Primul se manifestă 

printr-o creștere a timpului petrecut cu cei din jur, într-o extindere semnificativă a spațiului său 

social).  În ceea ce privește cea de-a doua tendință - individualizarea relațiilor - aceasta este 

demonstrată de delimitarea strictă a naturii relațiilor cu ceilalți, de selectivitatea ridicată în 

afecțiunile prietenoase și, uneori, de exactitatea maximă a comunicării în diadă. S-ar putea crede 

că aceste două direcții existente „servesc” diferite nevoi ale școlarilor: în „căutarea” comunicării, 

este întruchipată nevoia de a experimenta o experiență nouă, de a se testa într-un nou rol, iar în 

selectivitate - nevoia de autoidentificare și înțelegere reciprocă. Atât prima nevoie, cât și cealaltă 

sunt de natură urgentă și modul în care sunt satisfăcuți sau nu satisfăcuți, provoacă sentimente 

profunde la preadolescenți [51, p.50]. 

Toți cercetătorii psihologiei preadolescenței, într-un fel sau altul, sunt de acord cu 

recunoașterea marii importanțe pe care comunicarea cu colegii o are pentru preadolescenți. 
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Relațiile cu tovarășii sunt în centrul vieții unui preadolescent, determinând în mare măsură toate 

celelalte aspecte ale comportamentului și activităților sale. 

Bojovici L. observă că, dacă la vârsta școlară primară,  baza relațiilor dintre elevii mici 

este activitatea comună, atunci în rândul preadolescenților, dimpotrivă, atractivitatea activităților 

și a intereselor este determinată în principal de posibilitatea unei comunicări largi cu colegii [81, 

p.46]. 

Pentru elevii de această vârstă, este important nu numai să fie împreună cu colegii lor, ci 

și, cel mai important, să ocupe o poziție care să îi satisfacă . Pentru unii, această dorință se poate 

exprima în dorința de a prelua o poziție de conducere în grup, pentru alții - de a fi recunoscuți, 

iubiți de către prieteni, pentru alții - o autoritate incontestabilă în anumite materii.  

Conform psihologilor, aproape toți preadolescenții sunt membri ai grupurilor de 

preadolescenți care satisfac în primul rând nevoia de comunicare liberă. Comunicarea liberă nu 

este doar un mod de a petrece timpul liber, ci și un mijloc de exprimare de sine, stabilind noi 

contacte umane, din care se cristalizează treptat ceva intim, exclusiv propriul cuiva. La început, 

comunicarea preadolescenților necesită schimbări frecvente de situații și o gamă destul de largă 

de participanți. Apartenența la o companie crește încrederea în sine a preadolescentului și oferă 

oportunități suplimentare pentru autoafirmare . 

Relația elevului cu colegii (și mai ales cu prietenii) se construiește deja în conformitate 

cu unele norme importante ale „moralei egalității” adulților, iar baza relației sale cu adulții 

continuă să fie „moralitatea infantilă” a ascultării. Consecințele posibile sunt următoarele: 

comunicarea-cooperarea se manifestă mai pe deplin tocmai în relațiile cu prietenii (și, prin urmare, 

relațiile cu adulții sunt mai puțin importante pentru formarea personalității unui adolescent) [79, 

p.45]. 

Adesea, un adult se găsește în rolul de purtător de cuvânt al cerințelor „moralei ascultării”. 

Dar singurul lucru pe care îl poate realiza cu adevărat pe această cale este că preadolescentul 

încetează să-l „accepte”. De aceea, preadolescenții sunt complet nepoliticoși față de străini, care îi 

tratează „ca pe niște mici”. 

Comunicarea cu colegii nu numai că se extinde, dar devine mai profundă. Elevii din 

treapta gimnazială dezvoltă valori care sunt mai apropiate și mai ușor de înțeles de un coleg decât 

de un adult. Preadolescenții au o bază vastă și variată pentru înțelegere reciprocă. Sunt adesea 

îngrijorați de lucruri care nu sunt deloc și nu pot fi importante pentru un adult. Comunicarea cu 

adulții, oricât de interesantă ar fi, nu mai poate înlocui complet comunicarea cu tovarășii. 

Relația cu colegii la preadolescenți este mai complexă, diversă și mai semnificativă. 

Comunicarea cu colegii de clasă depășește din ce în ce mai mult limitele de studiu și școală, include 
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noi interese, activități, hobby-uri și se transformă într-o sferă de viață independentă și foarte 

importantă pentru un preadolescent. Este plin de diverse evenimente și incidente, lupte și ciocniri, 

victorii și înfrângeri, descoperiri și dezamăgiri, dureri și bucurii. Comunicarea cu tovarășii are o 

mare valoare pentru un preadolescent. Adesea devine atât de atractiv și de important încât predarea 

este retrogradată pe plan secund, posibilitatea comunicării cu tatăl și mama nu mai pare atât de 

atractivă.  

Preadolescentul se îndepărtează de părinți, trăiește deja un fel de viață proprie, vorbește 

cu reticență despre sine, ascunde ceva, se grăbește de acasă la camarazii săi. Încercările adulților 

de a limita comunicarea preadolescentului cu tovarășii săi se opun rezistenței sale. Acest lucru 

devine adesea cauza coliziunilor și a conversațiilor neplăcute pentru ambele părți. Un 

preadolescent pretinde tot mai mult libertatea în comunicarea cu tovarășii, libertate care nu este 

limitată nici de timp, nici de loc, nu constrânsă de alegerea părinților [69, p.74]. 

Preadolescentul consideră că relațiile cu colegii sunt propriile sale relații personale: aici 

are dreptul și poate acționa independent. Prin urmare, orice intervenție a adulților, mai ales fără 

tact, provoacă resentimente, protest, rezistență. Pentru mulți preadolescenți, prietenia și legile sale 

sunt de o importanță capitală. Și cu cât relația dintre preadolescent și adulți este mai disfuncțională, 

cu atât tovarășii săi ocupă mai mult loc în viața sa, cu atât influența colegilor săi este mai puternică. 

În preadolescență, comunicarea cu colegii capătă o semnificație complet excepțională. 

În relațiile de egalitate de vârstă, preadolescenții elaborează modalitățile de relaționare, trec printr-

o școală specială de relații sociale [65, p.91]. 

În mediul lor, interacționând între ei, preadolescenții învață să reflecteze asupra lor și a 

colegilor lor. Interesul reciproc, înțelegerea comună a lumii înconjurătoare și reciproc devin 

valoroase în sine. Comunicarea este atât de antrenantă încât elevii uită de lecții și de treburile 

casnice. Relațiile cu părinții, atât de emoționale în copilărie, devin mai puțin directe. 

preadolescentul este acum mai puțin dependent de părinți decât era în copilărie. El nu-și mai 

încredințează treburile, planurile, secretele părinților, ci prietenului său găsit. În același timp, el 

apără categoric dreptul la prietenie cu colegul său, nu tolerează discuții și comentarii despre nu 

numai neajunsurile, ci și meritele prietenului. Discuția despre personalitatea unui prieten sub orice 

formă, chiar și sub formă de laudă, este percepută ca o încercare a dreptului său de a alege, a 

libertății sale. În relațiile cu colegii, un preadolescent caută să-și realizeze personalitatea, să-și 

determine abilitățile de comunicare. Pentru a îndeplini aceste aspirații, are nevoie de libertate 

personală și responsabilitate personală. Și apără această libertate personală drept dreptul la 

maturitate. În același timp, un adolescent, de regulă, ia o atitudine negativă față de părinți. [3, p. 

65] 
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Preadolescenții sunt caracterizați de conformism extrem în grupul preadolescenților. 

Elevii depind de cei din jur, se străduiesc pentru colegi și este uneori sunt pregătiți să facă ceea ce 

grupul îi împing să facă. Grupul creează un sentiment de „Noi” care îl susține pe preadolescent și 

îi întărește poziția interioară. Pentru a întări acest „Noi” preadolescenții recurg foarte des la 

comunicarea de grup autonomă, la semne non-verbale autonome; la această vârstă, preadolescenții 

încep să poarte același stil și tip de îmbrăcăminte pentru a-și sublinia implicarea unul cu celălalt. 

În asociațiile informale ale preadolescenților, se formează (sau împrumută de la grupuri 

mai vechi) un argou particular - cuvinte sau expresii utilizate de anumite grupe de vârstă, straturi 

sociale. Argoul dă efectul de a întări sentimentul de „Noi” prin reducerea distanței dintre 

comunicatori prin identificarea tuturor membrilor grupului cu semne comune de comunicare.  

Adolescenții folosesc argoul în sala de clasă, în grupuri sportive, în curțile caselor [62, p.13]. 

Gama de orientări ale preadolescenților în comunicare este mare și diversă, la fel ca 

mediul în sine. Cu toate acestea, aceste orientări sunt puternic influențate de nevoia unui coleg, în 

sentimentul „Noi”, frică de a rămâne singur. Cel mai dificil lucru în preadolescență este 

sentimentul de singurătate, de a fi inutil pentru semenii cuiva. Preadolescentul începe să se 

complexeze, trăiește un sentiment de confuzie și anxietate. Este destul de diferit atunci când 

relațiile cu colegii sunt bine construite: un preadolescent este mulțumit de acest lucru și se poate 

simți fericit. 

Comunicarea preadolescentului cu cei de aceeaşi vârstă îndeplineşte câteva funcţii:  

 preadolescentul învaţă normele, scopurile, modele de comportament social, elaborează criterii 

de apreciere pentru sine şi ceilalţi, ceea ce în contextul dezvoltării competenţei sociale este 

foarte necesar. El află acele informaţii pe care nu le poate obţine de la maturi 

 comunicarea contribuie la formarea, exersarea deprinderilor de interacţiune socială. 

Activitatea în comun contribuie la dezvoltarea priceperii de a se supune disciplinei comune şi 

totodată de a-şi apăra drepturile, de a raporta interesele proprii la cele comune.  

 comunicarea îi oferă posibilitatea de a trăi emoţional atât relaţiile cu grupul, cât şi simţul 

solidarităţii, de apartenenţă la un grup, de susţinere reciprocă, fapt ce-i menţine stabilitatea şi 

propriul confort emoţional [25, p.66]. 

În preadolescență, comunicarea cu părinții, profesorii și alți adulți începe să se 

contureze sub influența sentimentului emergent al maturității. Preadolescenții încep să ofere 

rezistență la cerințele îndeplinite anterior din partea adulților, pentru a-și apăra mai activ drepturile 

la independență, care în înțelegerea lor este identificată cu vârsta adultă. Aceștia reacționează 

dureros la încălcarea reală sau aparentă a drepturilor lor, încercând să limiteze pretențiile adulților 

față de ei înșiși. 

TE
ZA

.M
D



49 
 

În ciuda opoziției externe manifestate în raport cu adultul, preadolescentul are nevoie de 

sprijin. Situația este deosebit de favorabilă atunci când adultul acționează ca un prieten. În acest 

caz, un adult poate facilita foarte mult căutarea de către preadolescent a locului său în sistemul de 

interacțiuni noi, emergente, poate ajuta la evaluarea abilităților și capacităților sale și să se 

cunoască mai bine pe sine. Activitățile comune, distracțiile comune îl ajută pe preadolescent să 

cunoască adulții care cooperează cu el într-un mod nou. Drept urmare, se creează contacte 

emoționale și spirituale mai profunde care susțin preadolescentul în viață. 

Datorită vulnerabilității minore a unui preadolescent, este foarte important ca un adult să 

găsească forme de stabilire și menținere a acestor contacte. Preadolescentul simte nevoia să-și 

împărtășească experiențele, să povestească despre evenimentele vieții sale, dar el însuși îi este greu 

să înceapă o comunicare atât de strânsă. [10, p.105]. 

O mare importanță în această perioadă sunt cerințele uniforme pentru un preadolescent 

din familie. El însuși pretinde mai multe drepturi decât se străduiește să își asume responsabilități. 

Dacă un preadolescent simte că se așteaptă multe de la el, poate încerca să se sustragă de la 

îndatoriri sub masca celui mai „bun” adult. Prin urmare, pentru ca preadolescentul să stăpânească 

noul sistem de relații, este important să argumenteze cerințele emanate de la adult. Simpla 

impunere a cererilor este în general respinsă. 

În cazurile în care adulții tratează preadolescenții ca niște copii mici, aceștia protestează 

sub diferite forme, manifestă neascultare pentru a schimba relația stabilită anterior. Iar adulții sunt 

treptat sub influența pretențiilor adolescenților forțați să treacă la noi forme de interacțiune cu ei. 

Acest proces este departe de a fi întotdeauna nedureros, deoarece mulți factori afectează percepția 

preadolescenților ca subordonați și dependenți de ei. Dintre acestea, este necesar să se evidențieze 

factorul economic (preadolescentul este dependent financiar de părinții săi) și socialul 

(preadolescentul păstrează poziția socială a elevului). Ca urmare, pot apărea conflicte între 

preadolescenți și adulți. 

Comunicarea unui preadolescent se datorează în mare măsură variabilității dispoziției 

sale. Pe o perioadă scurtă de timp, se poate schimba la opusul exact. Variabilitatea dispoziției duce 

la reacții inadecvate ale preadolescentului. Astfel, reacția de emancipare, care se manifestă prin 

dorința de a se elibera de grija bătrânilor, poate, sub influența momentului, să capete forme de 

expresie atât de extreme precum fuga de acasă. 

Instabilitatea preadolescentului, incapacitatea de a rezista presiunii adulților duc adesea 

la „părăsirea” situației. Comportamentul preadolescentului este, de asemenea, caracterizat într-o 

oarecare măsură de reacții copilărești. Cu așteptări excesive din partea unui preadolescent, asociate 

cu sarcini insuportabile pentru el sau cu o scădere a atenției din partea celor dragi, poate urma o 
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reacție de opoziție, caracterizată prin faptul că încearcă în diferite moduri să readucă atenția, să o 

schimbe de la altcineva la el însuși. 

Imitațiile comportamentului cuiva sunt caracteristice preadolescenței. Comportamentul 

unui adult semnificativ care a obținut un anumit succes este mai des imitat și, în primul rând, se 

acordă atenție părții externe. Cu o lipsă de criticitate și lipsă de independență în judecăți, un astfel 

de model poate avea un impact negativ asupra comportamentului unui preadolescent. Imitația 

negativă este relativ rară la preadolescenți, când o anumită persoană este aleasă ca model negativ. 

Adesea acesta este unul dintre părinții care i-au provocat multă durere și resentimente 

preadolescentului. 

Preadolescentul caută să compenseze slăbiciunea și eșecul într-o zonă cu succesul în alta. 

Mai mult decât atât, relativ des există forme de supracompensare, atunci când o zonă de activitate 

care prezintă cele mai mari dificultăți este selectată pentru autorealizare. [25, p.54]. 

În unele cazuri, pozițiile adulților în raport cu adolescentul sunt nefavorabile pentru 

dezvoltarea acestuia. Astfel, o poziție autoritară în raport cu un preadolescent poate deveni o 

condiție care îi denaturează dezvoltarea mentală și socială. 

Stilul autoritar nu sunt doar o problemă a relațiilor părinte-copil. În spatele acestui lucru 

se află stilul emergent al relației preadolescentului cu alte persoane. Un preadolescent dintr-o 

familie autoritară comunică de obicei dur cu colegii, își exprimă lipsa de respect față de adulți, își 

demonstrează în mod clar libertatea, încălcând normele de comportament în locurile publice. Cu 

străinii, un astfel de preadolescent este fie timid neajutorat (vorbește cu voce joasă, își coboară 

ochii), fie lipsit de respect. În același timp, într-o familie cu relații prospere, un preadolescent este 

deja capabil să îndeplinească așteptările sociale din domeniul comunicării și să fie suficient de 

previzibil. 

Lipsa de atenție, îngrijire și îndrumare, formalismul adulților este perceput dureros de 

către un preadolescent. Se simte de prisos pentru că este o sursă de necazuri împovărătoare. 

Preadolescentul în astfel de cazuri începe de obicei să-și trăiască viața secretă. 

Custodia și controlul excesiv, care sunt necesare, potrivit părinților, aduc adesea și 

consecințe negative: un preadolescent este lipsit de posibilitatea de a fi independent, de a învăța 

cum să folosească libertatea. În acest caz, dorința sa de independență este activată. Adulții, pe de 

altă parte, reacționează adesea la acest lucru prin strângerea controlului, izolându-și copiii de 

semenii lor. Drept urmare, opoziția dintre preadolescent și părinți crește doar. 

Patronajul excesiv, dorința de a elibera preadolescentul de dificultăți și îndatoriri 

neplăcute duc la dezorientare, incapacitate de reflecție obiectivă. Un copil obișnuit cu atenția 

tuturor devreme sau mai târziu se află într-o situație de criză. Un nivel insuficient de ridicat de 
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aspirații și o sete de atenție nu se combină cu puțină experiență în depășirea situațiilor dificile. [88, 

p.121]. 

La finele acestui capitol putem concluziona următoarele: 

a) Cultura comunicării este un nivel ridicat al calităților sociale și interpersonale ale partenerilor, 

manifestat prin interacțiune axată pe norme și valori general acceptate; este un sistem complex, 

istoric schimbabil, care este de natură integrativă și exprimă o abordare holistică a procesului 

de comunicare. Cultura comunicării personale este întruchiparea culturii societății. A stăpâni 

cultura comunicării înseamnă a fi ghidat de înalte valori morale, înaltă cultură psihologică și 

morală, stăpânind „tehnica” comunicării. 

b) Cultura comunicării este un proces complex, multifacetic de stabilire și dezvoltare a 

contactelor între oameni, generat de nevoile pentru activități comune, inclusiv schimbul de 

informații, dezvoltarea unei strategii unice de interacțiune, percepție și înțelegere a altei 

persoane. O abordare bazată pe activități a culturii comunicării ne permite să distingem 

următoarele elemente structurale: motivele comunicării, obiectivele comunicării, determinarea 

tehnicilor de comunicare și a rezultatelor comunicării.  

c) Vorbitorul cult este un vorbitor corect informat; cu opinii proprii în raport cu valorile 

socioculturale şi general-umane, care are cunoştinţe corecte, multe, diverse; are un nivel înalt 

de cultură; este bine instruit; care are competenţe de vorbire contextuală; care vorbeşte plăcut 

auzului şi care respectă coordonatele fundamentale ale vorbirii culte şi normele limbii literare. 
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2. DIDACTICA FORMARĂRII CULTURII COMUNICĂRII LA ORELE 

DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ  ÎN TREAPTA GIMNAZIALĂ 

2.1. Analiza situației actuale privind formarea culturii comunicării la orele de 

limba și literatura română 

Funcţiile curriculumului la disciplina Limba și literatura română vizează activităţile de 

predare - învăţare - evaluare în diversitatea lor formativă, asigurând interesul permanent al elevului 

pentru performarea sa ca vorbitor şi cititor elevat, cult, pentru stimularea şi dezvoltarea sa ca 

receptor/producător de mesaje şi interpret de texte diverse, ce au o funcţionalitate evidentă în 

contextul actual [27, p.5]. 

Privită ca disciplină de studiu şi – concomitent – ca limbă de instruire (de şcolarizare), 

limba şi literatura română este desemnată drept prioritară, dar şi responsabilă pentru formarea 

competenţelor de comunicare necesare elevului atât la studierea celorlalte discipline, cât şi în 

activitatea sa ulterioară. „Comunicarea în limba maternă este abilitatea de a exprima şi de a 

interpreta concepte, gânduri, sentimente, fapte şi opinii, atât în formă scrisă, cât şi orală 

(ascultare, vorbire, citire şi scriere), şi de a interacţiona lingvistic adecvat şi creativ, în diverse 

contexte sociale şi culturale: în educaţie şi formare, la muncă, acasă şi în timpul liber.”[15, p.22]  

Actualmente în R. Moldova, pe lângă multe alte crize (economică, politică, financiară, 

identitară etc.), există şi o criză de cultură a comunicării, existentă atât la nivel de societate, cât şi 

la nivel de pedagogie şcolară, în particular. Criza de cultură a comunicării în limba română are la 

bază mai multe cauze (politică, socială, culturală, pedagogică), iar rezolvarea acesteia depinde de 

toţi aceşti factori. Performanţele elevilor în ceea ce priveşte formarea-dezvoltarea competenţei de 

comunicare în limba română nu se ridică la nivelul aşteptărilor cadrelor didactice, părinţilor, 

societăţii, în general. Se impune elaborarea unor strategii pedagogice de formare a vorbitorului 

cult de limba română, care să vizeze dezvoltarea competenţei de comunicare pe două direcţii de 

acţiune pedagogică: transdisciplinară (prin toate disciplinele şcolare) şi monodisciplinară (prin 

limba şi literatura română) [35, p.98]. 

Actualmente, antrenarea limbajului elevilor în procesul educaţional din perspectiva 

culturii vorbirii nu este o activitate  prioritară, fapt care marginalizează structurarea imaginii 

elevului vorbitor. Formarea şi dezvoltarea limbajului elevilor este o activitate educaţională 

complexă, iar interpretarea limbajului a fost întotdeauna o acţiune la zi, deoarece anume limbajul 

constituie actul fundamental de legitimare a fiinţei umane [35, p.70]. 

Strategia Educaţia 2020, pentru Republica Moldova, reprezintă documentul esențial care 

orientează societatea noastră, spre identificarea modalităţii şi mecanismului de organizare a 
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realizării obiectivelor pe problema educaţiei. În perspectiva formării unui vorbitor cult de limba 

română, prevederile Strategiei constituie obiective de start atât în „dezvoltarea capitalului uman, 

formarea conştiinţei şi identităţii naţionale”, cât şi în contextul „aspiraţiilor de integrare 

europeană”, având un rol primordial în crearea premiselor legislative, didactice. Calitatea 

cunoaşterii limbii române, unul din instrumentele esenţiale existenţiale, influenţează, în mare 

măsură, „calitatea vieţii şi creează oportunităţi pentru realizarea în volum deplin a capacităţilor 

fiecărui cetăţean.” [72]. 

Potrivit  art. 5 al Codului Educației, misiunea educaţiei constă în: dezvoltarea culturii 

naţionale; promovarea dialogului intercultural, a spiritului de toleranţă, a nediscriminării şi, 

referindu-ne la dimensiunea însuşirii limbii de stat de către populaţia şcolară alolingvă, constatăm 

prevederi concrete ale documentului în vederea asigurării condiţiilor necesare în scopul realizării 

obiectivului sus-menţionat [24]. Formarea unui vorbitor cult de limba română, constituentă a 

culturii naţionale, presupune, în primul rând, o atitudine responsabilă faţă de limbajul folosit, 

pornind de la lexic (folosit corect şi adecvat), tipologia enunţurilor, expresivitatea frazelor, 

intonaţia corespunzătoare, pozitivă/ politicoasă, cât şi calitatea pronunţiei, a vitezei cu care se 

transmite mesajul, aplicând normele limbii literare. Un alt aspect ţine de capabilitatea de a 

demonstra, în timpul discuţiilor, un anumit nivel de cultură generală. Nu în ultimul rând, se cere 

şi abilitatea de a iniţia, a menţine şi a încheia cu eleganţă un discurs, dialog etc., de a trata cu 

respect şi înţelegere orice tip de interlocutor. 

Vorbitorul cult, este un vorbitor (adică o persoană care foloseşte limbajul articulat) 

corect informat; cu opinii proprii în raport cu valorile socioculturale şi general-umane, care are 

cunoştinţe corecte, multe, diverse; are un nivel înalt de cultură; este bine instruit; care are 

competenţe de vorbire contextuală; care vorbeşte plăcut auzului şi care respectă cele 9 coordonate 

fundamentale ale vorbirii culte (congruenţă; corectitudine; adecvanţă (potrivire); oportunitate; 

exemplaritate; varietate; convenabilitate; deontologie; liberă acceptare) şi normele limbii literare 

[callo, p. 20]. Formarea vorbitorul cult este un domeniul al pedagogiei. 

Pentru formarea vorbitorul cult al limbii române, trebuie urmate ca reper pedagogic 

următoarele direcţii [35, p.19]: 

 Direcţia 1: Ştiinţa pedagogică, în colaborare cu cea lingvistică, urmează să propună şcolii, cel 

puţin sintetic, reperele pedagogice ale unei lingvistici a vorbirii în şcoală, în acord cu 

necesităţile imediate şi condiţiile predării.  

 Direcţia 2: A preda şi a învăţa limba română nu ca o constrângere, ci ca un angajament liber 

consimţit pentru a putea vorbi în această limbă, ca o atitudine a elevului vorbitor faţă de limbă: 

dacă vorbeşti incorect, aceasta înseamnă că te dispreţuieşti în primul rând pe tine. 
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 Direcţia 3: A studia limba orizontal (ca sistem) şi a învăţa limba vertical (ca vorbire).  

 Direcţia 4: A dezvolta vorbitorul cult al limbii române pornind de la normele vorbirii, ca 

normativitate didactică a limbii, ca primă dimensiune a vorbitorului cult.  

 Direcţia 5: A pune în valoare, atunci când formăm vorbirea elevului, cunoaşterea lui în general. 

Experienţa cognitivă a elevului este un factor al vorbirii elevului.  

 Direcţia 6: A învăţa în şcoală nu atât limba, cât faptul cum poţi să creezi în această limbă, cum 

poţi să semnifici lumea ta şi lumea în general.  

 Direcţia 7: Implicarea activă a profesorilor de alte discipline şcolare, decât limba română, în 

semnalarea şi corectarea greşelilor din vorbirea elevilor, acest lucru fiind oficializat în una sau 

altă formă.  

 Direcţia 8: Formarea elevului vorbitor pe următoarele dominante de comportament: 

obişnuinţă, cuviinţă, normativitate, raţiune. 

 Direcţia 9: Pentru a elimina în procesul educaţional fenomenul elevului invalid verbal şi a-l 

forma ca vorbitor cult al limbii române, este nevoie de valorificarea consecventă şi sistematică 

a vorbirii (vorbirea se învaţă doar vorbind), pornind de la normativitatea didactică a limbii, 

bazată pe principiile: umanismului; antidogmatismului; utilităţii publice; responsabilităţii 

publice şi coordonatele fundamentale de: congruenţă; corectitudine; adecvanţă (potrivire); 

oportunitate; exemplaritate; varietate; convenabilitate; deontologie; liberă acceptare. 

Oprea I. susține că limba și comunicare sunt entităţi distincte, care nu se pot dezvolta 

independent, ambele sunt produse ale spiritului şi cooperează la edificarea spiritualităţii fiecărei 

comunităţi. În linii mari, cultura reprezintă ansamblul aspectelor intelectuale ale unei civilizaţii şi 

se concretizează în suma conştiinţelor achiziţionate într-un sistem cumulative al produselor 

cunoaşterii, care permit dezvoltarea simţului critic, al gustului, al judecăţii etc. [55, p. 178].  

Limba are o dublă relevanță. Având un rol activ în construcția socială, ea oferă culturii 

posibilitatea de a supraviețui şi evolua; ca fenomen de contagiune culturală, ea influențează modul 

în care omul modern înțelege şi interpretează fenomenele culturale. Imaginea vie a culturii unui 

popor - include etnonimul şi etnotipul acestuia – este reflectată în limba vorbită, care devine un 

cod cultural. Legătura strânsă dintre limbă şi cultură se materializează în procesul de comunicare.  

 

2.2. Demersul didactic privind formarea culturii comunicării la orele de limba 

și literatura română 

Succesul actului educațional este dependent de existenţa unei comunicări eficace între 

cadrele didactice – elevi și elevi-elevi. Cerințele de comunicare ale școlii sunt într-o continuă 
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creștere, motiv pentru care ea își multiplică formele de comunicare și își sporește exigențele față 

de actul comunicării [64, p.32].  Pornind de la ideea că comunicarea are o importanță primordială 

în procesul educațional, studiul a urmărit evidenţierea specificului culturii comunicării la elevi. 

Ipoteza cercetării. Strategiile de formare a culturii comunicării la elevi vor fi eficiente 

atunci când:  

 Vom analiza abordările teoretice aale comunicării, culturii comunicării, competenței de 

comunicare; 

 Vom analiza particularitățile comunicării la elevii din treapta gimnazială; 

 Vom determina strategiile de formare a culturii comunicării la elevi în cadrul orelor de 

limbă și literatură română.  

Au fost folosite două instrumente de cercetare: Testul de determinare a nivelului 

abilităților comunicative ale elevilor (В.В. Синявского и В.А. Федорина), Testul „Autoevaluarea 

dezvoltării competențelor comunicative” Фотекова Т.А. 

Metodologia cercetării include : 

 metodele teoretice – analiza reperelor teoretice ale culturii comunicării, 

sintezageneralizarea, sistematizarea, compararea; 

 metodele empirice – experimentul pedagogic (etapa de constatare, de formare, de control), 

înregistrarea datelor obținute; 

 metodele interpretative – metoda observaţiei sistematice, analiza cantitativă şi calitativă a 

datelor, interpretarea datelor cantitative și reprezentarea lor în tabelele și diagrame.   

Baza experimentală o constituie elevii Liceului Teoretic „Mircea Eliade” din Chișinău. 

La experiment au participat 57 de elevi ai claselor a V-A și a V-B (29 elevi din clasa 

experiementală și 28 elevi din clasa de control). 

Studiul experimental, a inclus următoarele etape: 

Experimentul de constatare care a avut ca scop evaluarea nivelului culturii comunicării 

la elevi și nivelului competențelor de comunicare la elevii din lotul experimental și cel de control. 

Experimentul formativ a avut ca scop dezvoltarea  competențelor de comunicare la elevii 

din clasa experimentală și formarea culturii de comunicre. În acest scop, în cadrul disciplinei de 

limbă și literatură română am aplicat un set de strategii de predare în scopul formării culturii 

comunicării la elevi. 

Experimentul de control a avut ca scop verificarea modificărilor intervenite în nivelul 

dezvoltării competențelor de comunicare la elevii din lotul experimental.  

În prima etapă a experimentului de constatare am investigat nivelul culturii comunicării la 

elevii din clasa a V-a. Prin urmare, am introdus următoarele criterii: 
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 Nivel ridicat de cultură a comunicării. ELevul cunoaște bine formulele de vorbire de 

etichetă și normele de comunicare în diverse situații (salutul, adio, recunoștință, cereri, reclamații, 

resentimente, vorbește la telefon), le înțelege semnificația. În comportamentul lor, există o utilizare 

sistematică și cotidiană a cuvintelor politicoase. Alege corect forma „tu” sau „dvs” în comunicare. 

Când comunică, elevul ține întotdeauna cont de starea emoțională și de caracteristicile psihologice 

ale interlocutorului (sau ale unui personaj literar) și vorbește despre el pe deplin și corect. Dă 

dovadă de politețe, receptivitate, oferă asistență eficientă în comunicare și este capabil să caute 

ajutor de la un adult sau de la alți elevi, acceptă de bunăvoie acest ajutor.Elevul este foarte activ 

în comunicare. 

 Nivelul mediu – elevii înțeleg parțial expresiile de vorbire de etichetă și respectarea 

situației la reguli.  

Nivel scăzut al culturii comunicării. Elevul cunoaște foarte puține formule de etichetă și 

norme de comunicare a vorbirii în diverse situații, nu le înțelege semnificația. Adeseori face greșeli 

în alegerea formelor de „tu” și „dvs” în comunicare. Aproape niciodată nu arată politete și 

capacitate de reacție. Nu acceptă ajutorul unui adult sau al altor elevi. Nu există o comunicare 

activă. Uneori, el se comportă agresiv: înjură, strigă, apelează nume etc. În comunicare, el folosește 

același tip și cele mai simple formule de etichetă. 

Pentru a studia nivelul comunicării la elevi am dezvoltat un program de observare. 

  Conținutul programului: 

1. Ce cuvinte politețe folosesc elevii în vorbirea lor. 

2. Utilizarea etichetei în comunicarea cu profesorul. 

3. Copiii se salută dimineața cu colegii și profesorul. 

4. Folosesc cuvinte de scuză atunci când apar situații de conflict, cuvinte de recunoștință 

în situații adecvate. 

Tabelul 2.1. Nivelul culturii comunicării la elevi 

Nivelul abilităților comunicative Clasa experimentală Clasa de control 

Nivel ridicat 3 2 

Nivel mediu  16 15 

Nivel scăzut 10 11 

Sursa: Elaborat de autor TE
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Figura 2.1. Nivelul culturii comunicării la elevi 

Conform fig.2.1. putem constata că 10 % de elevi din clasa experimentală și 7 % de elevi 

din clasa de control posedă un nivel ridicat al culturii comunicării. Acești elevi cunosc formulele 

de etichetă și normele de comunicare și le utilizează frecvent în comunicare. 

55 % de elevi din clasa experimentală și 54 % de elevi din clasa de control posedă au un  

au un nivel mediu de cultură a comunicării. Acești copii folosesc în mod constant 2-3 formule de 

etichetă de salut, la revedere, cerere. Ei nu întrebuințează corect formula de etichetă adecvată, 

ținând cont de starea emoțională a interlocutorului și nu folosesc mijloacele de expresie a intonației 

vorbirii.  

35 % de elevi din clasa experimentală și 39 % de elevi din clasa de control posedă au un  

au un nivel scăzut al culturii comunicării. Ei folosesc în discursul lor o formulă de salut, adică 

stocul lor de diverse grupuri de formule și expresii de etichetă este extrem de slab. Formula de 

salut și rămas bun adresată interlocutorului nu a fost întotdeauna aleasă corect. Ei nu pot numi nici 

regulă a culturii comunicării. Nu știu să comunice politicos, folosind intonații de bunăvoință și un 

ton agreabil, uneori intră în conflict cu semenii lor. 

În etapa a doua a experimentului de constatare am aplicat testul de determinare a 

nivelului comunicabilității (Синявского В.В.  и. Федорина В.А) prezentat în anexa 1. Rezultatele 

obținute sunt prezentate în figurile și tabelele ce urmează. 
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Tabelul 2.2. Nivelul comunicabilității la elevi 

Nivelul abilităților comunicative Clasa experimentală Clasa de control 

Nivel scăzut al comunicabilității 6 5 

Nivel mediu al comunicabilității 16 17 

Nivel înalt al comunicabilității 6 5 

Nivel  foarte înalt al comunicabilității 1 1 

Sursa: Elaborat de autor 

 

Figura 2.2. Nivelul comunicabilității la elevi [elaborat de autor] 

Analizând datele prezentate în fig. 2.2. au fost determinate următoarele niveluri ale 

abilităților comunicative la elevi: 

1.  Un nivel scăzut al abilităților de comunicare a fost înregistrat de către 21 % de elevi din 

clasa experimentală și 18 % de elevi din clasa de control, acest fapt denotă că acești elevi, sunt 

foarte închiși, nu au prieteni, nu posedă abilități de exprimare într-un colectiv nou, nu părticipă la 

jocuri colective, mereu se somt intimidați. 

2.  Un nivel mediu al abilităților de comunicare a fost înregistrat de către 55 % de elevi din 

clasa experimentală și 61 % de elevi din clasa de control. Aceată categorie de elevi participă în 

conversații cu prietenii, rudele, însă nu se implică activ în dezbateri, mai des se abțin în exprimarea 

propriilor idei. La fel ca și în cazul primei categorii, acești elevii se adaptează mai greu în 

colectivele noi. 

3.  Un nivel înalt al abilităților de comunicare a fost înregistrat de către 21 % de elevi din 

clasa experimentală și 18 % de elevi din clasa de control. Acești elevi participă activ în conversați, 
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își pot exprima liber proprile păreri, se adaptează ușor în conversații într-un colectiv nou, sunt 

mereu activi în timpul lecțiilor. 

3.  Un nivel foarte  înalt al abilităților de comunicare a fost înregistrat de către 3 % de elevi 

din clasa experimentală și 3 % de elevi din clasa de control. Acești elevi se descrurcă foarte bine 

la capitolul comunicare, nu au emoții când vorbesc în fața unui auditoriu mai mare, ei liber 

formulează întrebări, răspund la întrebări și își argumeantează opiniile. 

În continuare am folosit al doilea intrument de cercetare, Testul „Autoevaluarea 

dezvoltării competențelor comunicative” Фотекова Т.А. (anexa 2). Au fost interogați elevii 

din clasa experimentală și cea de control. 

Tabelul 2.3. Nivelul competențelor de comunicare la elevi 

Nivelul competenței de comunicare Clasa 

experimentală 

Clasa de control 

Nivel scăzut al competenței de comunicare 11 12 

Nivel mediu al competențelor de comunicare 14 13 

Nivel ridicat al competențelor de comunicare 4 3 

Sursa: Elaborat de autor 

 

Figura 2.3. Nivelul competențelor de comunicare la elevi [elaborat de autor] 

Analizând datele prezentate în fig.2.3 constatăm următoarele: 38 % de elevi din clasa 

experimentală și 43 % de elevi din clasa de control au atins  un nivel scăzut al competențelor de 

comunicare, elevii cu un nivel scăzut al comptenețelor de comunicare, ascultă mai mult decât 

comunică,  întrerup interlocutorii, nu găsesc cuvinte potrivite în timpul conversațiilor. 

42 % de elevi din clasa experimentală și 46 % de elevi din clasa de control au atins un nivel 

mediu al competențelor de comunicare. Acești elevi dau dovadă de abilități mai bune de exprimare 

și ascultare. 
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20 % de elevi din clasa experimentală și 11 % de elevi din clasa de control  au atins un 

nivel ridicat al competențelor de comunicare, elevii cu un nivel ridicat al competențelor de 

comunicare, sunt foarte comunicativi, precişi, le place să-i impresioneze pe ceilalţi şi sunt flexibili 

în răspunsuri/feedback-uri. Acești elevi sunt convingători, le place să fie în centrul atenției, își pot 

argumenta opinia referitor la orice problemă propusă. 

Rezultatele experimentului de constatare ne îndeamnă să determinăm și să aplicăm un set 

de strategii pentru a contribui la formarea culturii comunicării la elevi. 

 

2.3. Strategii didactice  eficiente  de formare a culturii comunicării în 

treapta gimnazială 

Scopul experimentului formativ constă în formarea culturii comunicării la elevii din 

treapta gimnazială în cadrul orelor de limbă și literatură română.  predarea și învățarea noțiunilor 

de gramatică prin apelarea la metode de predare interactive.  

În prima etapă a experimentului formativ, în cadrul lecțiilor de limbă și literatură română, 

au fost propuse un set de exerciții de dezvoltare a vocabularului și de dezvoltare a culturii 

comunicării. 

Activitatea 1.  

1. Scrie câte două expresii care să conţină cuvintele vorbă şi limbă. 

2. Caută în dicţionar sensul cuvintelor/al expresiilor subliniate din următorul enunţ şi 

alcătuieşte cu ele enunţuri proprii: 

Vă amintiţi scena aceea - un loc comun în multe filme SF - în care personajul îşi dă 

seama, datorită unor detalii la început imperceptibile, că nu a nimerit pe planeta „lui“, în 

„realitatea“ unde dorea să se întoarcă, deşi aceasta îi seamănă enorm? Senzaţia aceea, 

insidioasă, de inadecvare, care se strecoară mai întîi în subconştientul eroului, prin detalii 

aparent benişne, pentru a se instaura, în cele din urmă, ca o adevărată axă tematică a unui 

coşmar? 

(Ioana Bot, Despre inadecvare. Omul nepotrivit la locul nepotrivit, în „Dilema veche”, 

nr. 704, 17-23 august 2017) 

3. Transcrie trei cuvinte cu sens propriu şi trei cuvinte cu sens figurat din versurile: 

Înfăşurată în văzduhul moale, 

Lumina cu picioarele pe cer 

Păşeşte-agale. 

Copacii rătăciţi pe câmpuri cer 
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Cu crengi flămânde muguri de pomană. 

(Al. Philippide, Câmp) 

4. Exemplifică în enunţuri câte două cuvinte cu acelaşi înţeles şi formă diferită, respectiv 

cu aceeaşi formă şi sens diferit. 

5. Asociază printr-o săgeată cuvintele din prima coloană cu cele din a doua coloană, pe 

baza relaţiei de sinonimie: 

servil 

ambiguu 

firesc 

inadecvat 

abominabil 

suspicios 

rudimentar 

înfiorător 

primitiv 

slugarnic 

neîncrezător 

neclar 

nepotrivit 

natural 

6. Asociază printr-o săgeată cuvintele din prima coloană cu cele din a doua coloană, pe 

raza relaţiei de antonimie: 

stabil 

fals 

derizoriu 

primitiv 

nobleţe 

domestic 

original 

vulgaritate 

sălbatic 

autentic 

evoluat 

banal 

fluctuant 

neimportant 

 

7. Corectează următoarele enunţuri, ţinând seama de normele limbii literare: 

a) Copiilor aceştia le este foame. 

............................................................................... 

b) Penarul şi caietele sunt a lui Victor. 

............................................................................... 

c) Erai să te rătăceşti, datorită străzilor întortocheate. 

................................................................................. 

d) Pe domnia voastră vă aşteaptă un sol 

................................................................................... 

e) Ei sunt fermi convinşi că nu au greşit la test 

.................................................................................. 
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f) Mă interesează cărţile noi apărute 

.................................................................................... 

g) Niciunul dintre colegii plecaţi nu s-au mai întors 

..................................................................................... 

8. Rescrie următorul fragment, după normele actuale ale limbii române 

Mulţi scriitorii au nevoit de au scris rândul şi povestea ţărălor, de au lăsat izvod pă urmă, 

şi bune şi réle, să rămăie feciorilor şi nepoţilor, să le fie de învăţătură, despre cele rele să să 

ferească şi să să socotească, iar dupre cèle bune să urméze şi să să invete şi să să îndirepteze. 

(Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei) 

9. Realizează enunţuri potrivite pentru a ilustra diferitele sensuri ale cuvântului taler: 

a. vas plat, farfurie; 

b. fiecare din cele două discuri ale unei balanţe, pe care se pun obiecte sau greutăţi; 

c. talger, disc de alamă folosit în orchestre; 

d. monedă de argint folosită în trecut; 

10. Scrie enunţuri pentru a ilustra sensurile următoarelor perechi de cuvinte:  

operaţie - operaţiune 

funcţie - funcţiune 

raţie - raţiune 

Activitatea 2. 

Citeşte cu atenţie textul de mai jos şi răspunde, apoi, cerinţelor: 

Cu lamă dreaptă şi două tăişuri, braţe drepte sau uşor curbate spre lamă, cu o lungime 

de cca. 110 -130 cm, este atestată prin descoperirile arheologice, prezenţa ei în scenele cu militari 

de pe frescele bisericilor moldoveneşti ridicate şi pictate în parte în timpul domniei voievodului şi 

de o serie de izvoare scrise. Astfel, acest tip de armă este confirmat de spadele descoperite la Tg. 

Neamţ, la Deleni (jud. Iaşi), la Cetatea Neamţului, sau de cele pictate la biserica din Bălineşti. 

(Carol Konig, Armamentul din dotarea oastei Moldovei în timpul domniei 

lui Ştefan cel Mare) 

1. Redactează un enunţ în care să numeşti sursa de unde a fost preluat acest text. 

2. Precizează ce lungime are sabia descrisă în text. 

3. Transcrie un cuvânt cu hiat şi un cuvânt cu diftong. 

4. Scrie familia lexicală din care face parte substantivul militari. 

5. Identifică în text două cuvinte derivate şi două cuvinte compuse. 

6. Precizează felul numeralului două şi exemplifică alte două tipuri de numeral, avân 

aceeaşi rădăcină. 
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7. Identifică valorile morfologice ale următoarelor cuvinte din text: 

dreaptă...........................................................................................................................  

arheologice ................................................................................................................... 

ei....................................................................................................................................... 

domniei............................................................................................................................  

scrise ................................................................................................................................. 

de...................................................................................................................................... 

8. Selectează două dintre cuvintele de mai sus şi exemplifică pentru ele o altă valoar 

morfologică posibilă. 

9. Redactează o listă cu atributele adjectivale din textul dat. 

Formulează enunţuri în care să exemplifici altă funcţie sintactică decât în text pentru 

cuvintele: dreaptă, ei, de pe frescele, de armă, la biserica. 

Activitatea 3. 

Citeşte cu atenţie textul de mai jos, apoi răspunde cerinţelor formulate: 

Rose era fericită aşa cum nu mai fusese de câteva zile. Avea, din nou, o comunicare 

directă cu trandafirul, îl auzise cântând, iar el o auzise pe ea cântând. Cântase de dorul ei, iar ea 

fusese acolo pentru a-i spune că nu este singur, că îl iubeşte ca un copil aflat lângă părintele său 

atunci când acesta are nevoie de el. Era fericită şi nu se sfia să arate asta. Coborî din patul său de 

dantelă şi începu să danseze prin cameră. Pe întuneric. Dansa după ritmul cântecului de leagăn, 

lin, ca o uşoară adiere de vânt. Auzi paşi pe coridorul de piatră şi deschise uşor uşa pentru a vedea 

ce se întâmplă. O văzu pe Iris, într-o vaporoasă cămaşă de noapte, îndreptându-se către scara ce 

ducea în grădină. 

(Petre Crăciun, Fetiţa din floare) 

1. Numeşte modul de expunere pe care îl recunoşti în fragment. 

2. Imaginează patru replici din comunicarea Rosei cu trandafirul. 

3. Numeşte două elemente specifice mimicii şi două gesturi care ar sugera fericirea fetiţei. 

4. Formulează o frază pe care Rose i-ar adresa-o lui Iris, respectând formulele specifice 

adresării directe. 

5. Transcrie din text o imagine auditivă. 

6. Identifică două detalii specifice casei în care se află Rose. 

7. Numeşte motivul pentru care cântase trandafirul. 

8. Exemplifică doi termeni din familia lexicală a cuvântului grădină.  

9. Scrie două substantive care denumesc sentimentele sugerate de fragmentul dat. 

10. Construieşte două enunţuri în care verbul a se sfii să fie la alte timpuri decât în text. 
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Activitatea 4. 

Citeşte cu atenţie textul de mai jos, apoi răspunde cerinţelor formulate: 

— Bunică, s-au dus toate! Nu mai e niciuna în grădină. 

Şi plânsul o zgudui acum şi mai tare. 

— Cine s-au dus, tu fată? 

— Florile! 

— Ce flori, tu copilă? 

— Luminiţele! 

— Luminiţele? Nu ştiu ce vorbeşti! Ce luminiţe? 

— Floricelele cele galbene. 

— Păpădiile? 

(Ion Agârbiceanu, Păpădia) 

a. Precizează motivul pentru care bătrâna nu înţelege de la început despre ce vorbeşte 

fetiţa. 

b. Transcrie din text două mărci ale adresării directe 

c. Imaginează-ţi că joci rolul bunicii şi povesteşti această întâmplare unei vecine. 

d. Schimbă rolul şi povesteşte întâmplarea din perspectiva fetiţei. 

e. Explică rolul semnelor de punctuaţie din prima replică a textului. 

f. Descrie-i colegului tău de bancă o floare de păpădie, valorificând şi sugestiile imaginii 

alăturate. 

g. Citeşte poezia Ninei Cassian, „Păpădia”, şi formulează, într-o frază, mesajul acesteia: 

Străvezie, 

Fruct uşor, 

Tremurător, 

Când suflăm, sar în văzduh  

Umbreluţele de puf  

Şi-ţi rămâne lujerul Neted, gol, ca fluierul. 

h. Scrie un verb şi un substantiv din aceeaşi familie lexicală cu termenul luminiţe. 

i. Numeşte gradele de rudenie specifice celor două personaje şi completează acest câmp 

lexical cu alţi cinci termeni. 

j. Identifică în text două cuvinte aflate în raport de antonimie. 

k. Precizează numărul de litere şi de sunete din cuvântul floricelele. 

În etapa a doua a experimentului formativ au fost aplicate un set de metode interactive 

de predare a limbii și literaturii române, cu scopul de a dezvolta cultura comunicării la elevi. 
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Cubul este o metodă interactivă pe care am folosit-o în diferite etape ale lecţiei . Aceasta 

prezintă o serie de avantaje, printre care: valorizează activităţile şi operaţiile de gândire implicate 

în învăţarea unui conţinut, se foloseşte în scopul explorării unui subiect din mai multe perspective, 

oferă o abordare complexa şi integratoare. Utilizarea acestei metode permite „explorarea unui 

subiect/a unei situaţii din mai multe perspective, a oferit posibilitatea de a dezvolta competenţele 

necesare unei abordări complexe şi integratoare” [41, p.48]. 

Pentru a utiliza această metodă se urmăresc câteva etape: 1. Propunerea temei activităţii; 

2. Împărţirea colectivului de elevi în 6 grupuri; 3. Oferirea de explicaţii elevilor - cadrul didactic 

va construi un cub din carton, pe care va nota cerinţe, folosind fiecare dintre cele 6 suprafeţe ale 

acestuia: Descrie!, Compară!, Asociază!, Analizează!, Aplică!, Argumentează pro şi contra!. 4. 

Rezolvarea sarcinilor activităţii: fiecare dintre cele şase grupuri va trata tema propusa dintr-o 

perspectivă astfel: Grupa 1: Descrie Grupa 2: Compară Grupa 3: Asociază Grupa 4: Analizează 

Grupa 5: Aplică Grupa 6: Argumentează pro şi contra. 5. Prezentarea temei din perspectiva 

fiecăruia dintre cele 6 grupuri - fiecare grup prezintă tema din perspectiva din care a abordat-o. 

Avantajele metodei: 

 dezvoltarea capacităţilor de analiză, sinteză, aplicare, transfer, argumentare ale elevilor: 

 formarea unei imagini globale reale asupra temei abordate; 

 mai bună înţelegere a temei, având în vedere cele 6 perspective luate în calcul; 

 motivarea elevilor pentru participarea la activitate; 

 activizarea elevilor; 

 dezvoltarea capacităţilor comunicaţionale; 

 munca în echipă oferă elevilor o mai bună relaţionare, socializare; 

Limite: 

 consum mare de timp; 

 posibilitatea apariţiei dezordinii în tipul activităţii; 

 neimplicarea tuturor elevilor în rezolvarea sarcinilor din fiecare grup [12, p.150]. 

Exemplu 1: „Verbul, consolidare” 

1. Descrie: Descrie acţiunile toamnei cu ajutorul unor verbe (Ce face toamna?) 

2. Compară: Compară verbele date în funcţie de persoană, număr şi timp: 

 Persoana Numărul Timpul 

Desenezi    

Veți cânta    
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3. Asociază: Grupează (încercuieşte) verbele din următorul şir de părţi de vorbire: brumă, 

se strângeau, vânătorească, eram, pâclă, şuieră, jalnic, crivăţ, trist, frunze, se agită, să colinde, 

îngânduraţi, se ridica, el, Monica, miresme, cădeau, adia, boare, aromat, a brumat, fierbere, 

foşneau, va pleca, a trecut. 

4. Analizează: Corectează! 

cădeau = persoana a III-a, numărul singular, timpul prezent; 

e = persoana a II-a, numărul singular, timpul trecut; 

ai cules = persoana I, numărul plural, timpul viitor. 

5. Aplică: Formulează o propoziţie cu verbul „a foşni”, la persoana a III-a, numărul 

plural, timpul trecut.  

6. Argumentează: Explică de ce au fost grupate în acest fel verbele următoare: 

stau eram a trecut 

plângeam există îşi îndreaptă 

voi medita te găseai va colinda 

am gândit se vor afla se sperie  

 

Metoda cubului are avantajul că ajută la automatizarea prin exersare a algoritmului de 

abordare a subiectului, determină construirea unor strategii cognitiv – rezolutive transdisciplinare. 

Elevul trebuie pus permanent în situaţia de a face, a judeca, a coopera, a da răspunsuri, a avea 

păreri, a analiza răspunsurile auzite, a ajunge la identificarea răspunsurilor corecte, din care apoi 

descoperă cunoştinţele noi. 

Exemplu 2: „Substantivul” 

1. Descrie în cinci propoziţii un răsărit de soare, folosind următoarele substantive: 

soarele, marea, valurile, barcă, albastrul, infinit, nori. 

2. Compară substantivele următoare şi grupează-le în perechi de antonime: lenevie, 

răutate, frumuseţe, bucurie, pace,  prieten, lumină, minciună , aprobare, bunătate, urâţenie, 

întuneric, adevăr,  dezaprobare, bătrâneţe, tristeţe, război, duşman, hărnicie. 

3. Asociază substantivelor subliniate din propoziții genurile corespunzătoare:  

Lupta contra duşmanilor a fost dificilă.    (genul masculin, feminin, neutru) 

Finalul romanului a fost surprinzător. (genul masculin, feminin, neutru) 

Băiatul este asemenea tatălui sau.  (genul masculin, feminin, neutru) 

Copilul a procedat conform indicaţiilor primite     (genul masculin, feminin, neutru) 

Dan a aşezat penarul deasupra caietului.                 (genul masculin, feminin, neutru) 
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El vorbeşte cu drag despre satul bunicilor.              (genul masculin, feminin, neutru) 

Florile de la Maria au rămas înflorite.             (genul masculin, feminin, neutru) 

4. Analizează substantivele din următorul text, precizând : felul, genul, numărul : „Omul 

să fie mulțumit cu sărăcia sa, căci, dacă e vorba, nu bogăția, ci liniștea colibei tale te face fericit. 

Dar voi să faceți după cum vă trage inima, și Dumnezeu să vă ajute și să vă acopere cu aripa 

bunătății sale.” (Ioan Slavici – Moara cu noroc) 

5. Aplică  pluralul ori singularul pentru următoarele substantive:  

chibrit     ............................. 

ghete ............................. 

câmpie   ............................. 

mingi ............................. 

fiu   ............................. 

zăpadă   ............................. 

nuiele ............................. 

vale                                ............................. 

 

6.Argumentează de ce următoarele substantive nu sunt scrise corect. Scrie alături forma 

corectă: 

înbrăcăminte - ………….. 

Carte - ..............................  

înpărat - ........................... 

bio-sferă - ........................ 

noi-născuţi - .................... 

Exemplu 3: „ Părţile de vorbire - consolidare ” 

1. Descrie : Recunoaşte prin subliniere substantivele, adjectivele şi pronumele din textul: 

„ În vremea lui Ștefan cel Mare, Moldova se întindea de la Carpații răsăriteni până la Nistru. 

Țăranii răzeși, proprietari de pământ, erau chemați la solicitarea domnului la „oaste” în schimbul 

unor privilegii. Alături de ei, un rol important îl jucau cetele boierilor, care veneau cu oșteni de 

pe moșiile lor, și cetele târgurilor, alcătuite din târgoveți, care se puteau strânge mai repede în 

caz de nevoie..”  

2. Compară  

a) Trasează corespondenţa între perechile de sinonime :  

linie                 automobil  

casa                 prisăcar 
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prieten             amic 

maşina             rigla 

 apicultor         locuinţa 

b)Trasează corespondenţa între perechile de antonime: 

 răspuns            tinereţea 

 minciuna         hărnicia 

 lenevia             întrebare 

 frumuseţea       adevăr 

 bătrâneţea         urâţenia 

3. Analizează substantivele, adjectivele şi pronumele din propoziţiile: Elevul silitor are 

caiete curate. El se pregăteşte în fiecare zi. Dumneaei îl apreciază.  

4. Asociază: Grupează substantivele, adjectivele şi pronumele în funcţie de număr: copil, 

mari, case, ei, frumos, eu, dumneata, elevi, verde, şcoala, tu, noi, caiet, curate, cărţi, rotund, blând, 

creion, ele, mere.  

5. Aplică: Găseşte pronumele indicate şi alcătuieşte propoziţii cu acestea:  

- Pronume personal, persoana I, nr. plural;  

- Pronume personal, persoana a III-a, nr. singular;  

- Pronume personal, persoana a II-a, nr. plural;  

6. Argumentează : Corectează greşelile din textul: „Dela Chișinău, unde ne-am urcat 

amândoi, devenind vecini de compartiment si pana la frumosul staţiune Iași, unde a coborât, a 

privit tot timpul pe fereastră. Trenul s-a apropia de iași si iel se pregătea sa coboare.”  

Pentru această metodă s-a anunțat un timp de lucru (10 minute), apoi fiecare purtător de 

cuvânt a prezenta rezolvarea în faţa clasei . Au fost apreciate rezultatele și fiecare grupă a primit 

aplauze din partea celorlalte [28, p.52]. 

Metoda mozaicului este o metodă promovată de susţinătorii predării-învăţării în maniera 

gândirii critice şi poate fi utilizată la diverse discipline. Mozaicul urmăreşte învăţarea prin 

colaborare la nivelul unui grup de elevi şi predarea achiziţiilor dobândite de către fiecare membru 

al grupului „expert”, unui alt grup de elevi [21, p.96]. 

Mozaicul presupune următoarele etape: 

a) Se împarte clasa în grupe de câte 4 elevi ; 

b) Se numără până la 4, astfel încât fiecare membru al celor 4 echipe să aibă un număr de la 

1 la 4; 

c) Se împarte tema în 4 subteme ; 

TE
ZA

.M
D



69 
 

d) Fiecare membru al grupelor va primi o fişă de învăţare (elevii cu nr. 1 – fişa nr. 1, cei cu 

nr. 2 – fişa nr. 2…) 

e) Fiecare elev va trebui să studieze întreaga lecţie, care va fi însă predată de colegii 

 de grup pe fragmente; 

f) Toţi elevii cu nr. 1 se adună într-un grup, cei cu nr. 2 în alt grup… şi se vor numi 

 „experţi”. 

g) „Experţii” citesc fragmentul care le revine, discută între ei, hotărăsc modul în care vor 

preda. Elevii citesc, discută, încearcă să înţeleagă cât mai bine, hotărăsc modul în care pot 

preda cea ce au înţeles colegilor din grupul din care au făcut parte iniţial. Strategiile de 

predare şi materialele folosite rămân la latitudinea grupului de experţi. Este foarte 

important ca fiecare membru al grupului de experţi să înţeleagă că el este responsabil de 

predarea secţiunii respective celorlalţi membri ai grupului iniţial. 

h) Se refac grupele iniţiale şi „experţii” predau celorlalţi colegi de grupă ceea ce au studiat. 

i) Dacă sunt neclarităţi, se adresează întrebări expertului. Dacă neclarităţile persistă se pot 

adresa întrebări şi celorlalţi membri din grupul expert pentru secţiunea respectivă. 

Profesorul va răspunde întrebărilor la care „experţii” nu au ştiut să dea răspuns şi 

corectează eventualele informaţii eronate. 

Exemplu 1 :  „ Genul substantivelor ” 

Obiective operaţionale: 

- să identifice substantivele din text, specificând felul, numărul şi ce denumesc ele; 

- să identifice genul substantivelor prin numărare; 

- să dea exemple de substantive de genul masculin, feminin şi neutru. 

Activităţi de învăţare: 

- exerciţii de identificare a substantivelor din text, 

- comunicări orale între membrii grupului care să ducă la soluţionarea sarcinilor care le au spre 

rezolvare; 

- exerciţii de scriere, memorare şi completare a fişelor. 

Conţinutul învăţării: 

Experţii 1 : Exerciţii de identificare a substantivelor din text, numărul lor şi ce denumesc 

ele. 

Subliniază cu o linie substantivele la singular şi cu două linii pe. cele la plural :  

„Puse pe trupul său împărătesc haine de păstor, cămeșă de borangic, țesută  cu lacrimile 

mamei sale, mândră pălărie cu flori, cu cordele și cu mărgele rupte de la gâturile fetelor de 

împăraţi ”  (Mihai Eminescu, Făt-Frumos din lacrimă)  
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Experţii 2: Exerciții de identificare a substantivelor de gen feminin, masculin și neutru. 

a. Subliniază cu roşu substantivele de gen feminin, cu albastru pe cele de gen masculin şi 

cu verde pe cele de gen neutru: 

„ Şi nicio lebădă nu se lăsa pe lac, nicio privighetoare nu cânta în portocali. Nimic nu se 

auzea în curte, nimic în palat. Uşile nu se deschideau. Porţile curţii, totdeauna încuiate. Vântul 

nu batea pe-aici, oprit de cine ştie cine, departe de aceste locuri în veşnică odihnă.” (Barbu  

Ştefanescu Delavrancea, Departe, departe) 

b. Exerciţii de trecere a unui substantiv masculin de la nr. singular la nr. plural. 

Scrie echivalentul substantivului la nr.plural :  

Urs - 

Caiet - 

Copil - 

Pix - 

Pește - 

Experţii 3 : Exerciţii de trecere a unui substantiv feminin de la nr. singular la nr. plural. 

Vulpe - 

Carte - 

Lebădă - 

Lalea - 

Alee - 

 Încercuiește substantive comune de gen feminin :  fereastră, gol, neastâmpăr, bun-simţ, 

râde, peşte, minge, ninge, viscol, matematică, praf, șopârlă, coleg, fată, deget, copac, putere, 

școlăriță, merge, prinț, curte, palat, vânt, ciocârlie. 

Experţii 4 : Exerciţii de trecere a unui substantiv neutru de la nr. singular la nr. plural 

Creion - 

Crivăț - 

Viscol - 

Măr - 

Popor - 

Mamifer -  

Propuneți exemple de substantive comune de gen neutru :caiet, dulap, buton, macrou, băț, 

scaun, tablou, stilou, maiou, reșou, sacou, rucsac. 
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Elevii se reîntorc la grupele iniţiale, explicând ceea ce au învăţat fiecare în grupele de 

experţi. La finalul orei, învăţătorul pune întrebări suplimentare tuturor elevilor pentru a se 

convinge că au înţeles ceea ce le-a fost „predat” de către colegii lor. 

Exemplu 2 : „Genul substantivelor ” 

Experţi 1 

1. Recunoaşteţi substantivele din textul următor. Precizaţi ce denumeşte fiecare, felul şi 

numărul : „Când eram şcolar, bunica mi-a dăruit, spre bucuria mea, o carte despre călătoria cu 

balonul, alta despre avalanşe şi o cutie cu creioane colorate”. 

2. Formulaţi alte sarcini pentru textul dat. 

Experţi 2 

1. Număraţi substantivul şcolar la: Nr. singular (un şcolar) Nr. plural(doi şcolari) 

2. Daţi cinci exemple de alte substantive care se numără la singular un şi la plural doi. 

3. Formulaţi alte cerinţe prin care să verificaţi înţelegerea substantivelor de genul masculin. 

Experţi 3 

1. Număraţi substantivul bunica la: Nr. singular (o bunică) Nr. plural(două bunici) 

2. Daţi cinci exemple de alte substantive care se numără o la singular şi două la plural. 

3. Formulaţi alte cerinţe prin care să verificaţi înţelegerea substantivelor de genul feminin. 

Experţi 4 

1. Număraţi substantivul balon la: Nr. singular (un balon) Nr.plural(două baloane) 

2. Daţi cinci exemple de alte substantive care se numără un la singular şi două la plural. 

3. Formulaţi alte cerinţe prin care să verificaţi înţelegerea substantivelor de genul neutru. 

Putem concluziona că această metodă are avantaje: dezvoltarea răspunderii individuale şi 

de grup; dezvoltarea abilităţilor de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul grupului; 

dezvoltarea gândirii logice, critice şi independente; optimizarea învăţării prin predarea achiziţiilor 

altcuiva; stimulează încrederea în sine a elevilor. 

Metoda R.A.I. are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţii elevilor de a comunica 

prin întrebări şi răspunsuri ceea ce tocmai au învăţat. Denumirea provine de la iniţialele cuvintele 

Răspunde – Aruncă – Interoghează şi se desfăşoară astfel: la sfârşitul unei lecţii sau a unei secvenţe 

de lecţie, profesorul împreună cu cursanţii săi, investighează rezultatele obţinute în urma predării-

învăţării, printr-un joc de aruncare a unei mingi mici şi uşoare de la un cursant la altul. Cel care 

aruncă mingea trebuie să pună o întrebare din lecţia predată celui care o prinde. Cel care prinde 

mingea răspunde şi apoi aruncă mai departe altui coleg, adresând o nouă întrebare. Elevul care nu 

cunoaşte răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea. Acesta 

are ocazia de a mai pune o întrebare, aruncând mingea. În cazul în care, cel care interoghează este 
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descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare, este scos din joc, în favoarea celui căruia 

i-a adresat întrebarea. Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a celor care nu au dat nici un 

răspuns, conduce treptat la rămânerea în grup a celor mai bine pregătiţi. Metoda R.A.I. poate fi 

folosită la sfârşitul lecţiei, pe parcursul ei sau la începutul activităţii, înaintea începerii noului 

demers didactic, în scopul descoperirii, de către profesorul ce asistă la joc a eventualelor lacune în 

cunoştinţele cursanților şi a reactualizării ideilor-ancoră [13, p.112]. 

Am utilizat metoda R.A.I. la sfârșitul lecției de predare a verbului. Au fost adresate 

următoarele întrebări: 

 Ce este verbul ? 

 Ce fel de parte de vorbire este ? flexibilă sau neflexibilă ? 

 Ce arată timpul verbului ? 

 Câte timpuri are verbul ? 

 Dați exemple de verburi care să exprime : acțiuni, stări, existența ? 

 Care sunt criteriile de clasificare ale verbelor ? 

 Cum se clasifică verbele după structură ? 

 Cum putem defini verbul predicativ? 

 Ce funcții sintactice are verbul? 

 Ce funcție sintactică are verbul adună în urmăatoarea propoziție: Albina adună miresmele 

florilor? 

 Ce valori stilistice are verbul ? 

Putem concluziona că metoda R.A.I. este o metodă de a realiza un feedback rapid, într-

un mod plăcut, energizant şi mai puţin stresant decât metodele clasice de evaluare. Elevii sunt 

încântaţi de această metodă – joc de constatare reciprocă a rezultatele obţinute, modalitate care se 

constituie în acelaşi timp şi ca o strategie de învăţare ce îmbină cooperarea cu competiţia. 

Problematizarea reprezintă una dintre cele mai utile metode, prin potenţialul ei euristic 

şi activizator. Prin specificul său, problematizarea presupune o angajare totală, intelectuală, 

afectivă şi voliţională a elevilor. Semnificativ nu este cantitatea celor însuşite, cât faptul că elevii 

îşi formează un stil de muncă în condiţiile unei tensiuni psihice,a stimulării spiritului de 

investigaţie, a curajului în argumentarea şi susţinerea unor opinii personale [54, p.82]. 

În problematizare, cea mai importantă etapă este crearea situaţiilor-problemă şi mai puţin 

punerea unor întrebări. 

1. Formează enunţuri cu următoarele pronume personale:  noi, mine, mie, o, -o, l-, -l, mi-

, -mi, ea. 
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 2. Recunoaşte şi analizează pronumele din textul:  „Eu n-am furat-o, mie mi-a adus-o 

bunica şi eu i-am cerut să-mi spună o poveste, zise Daniela.” (V. Gafiţa - „Poveste portocalie”) 

3. Transformă pronumele în substantiv: 

Ei au nevoie de tine. 

El le-a mulţumit pentru cadourile primite. 

Ele sunt colegele mele preferate. 

Ea a obţinut premiul întâi la concursul de pictură. 

4. Explică când se scrie: „mie” şi „mi-e”, „nea” şi „ne-a”, „la” şi „l-a”, „va” şi „v-a”, 

apoi alcătuieşte enunţuri. 

 5. Explică de ce scriem întotdeauna cu literă mare cuvintele: Andrei, Maria, Rex, 

Moldova, Chișinău, Mihail Sadoveanu, Ion Creangă. 

6. Transformă substantivele comune: creangă, morar, cojocar, lemnar, tei, trandafiri în 

substantive proprii şi alcătuieşte enunţuri. 

7. Scrie propoziţii în care cuvintele: leneş, curajos, verde să fie:  a. adjective; b. 

substantive. 

În predarea operei „Dialog despre timp” de Ana Blandiana am aplicat metoda „șase de 

ce?”. Metoda „6 de ce?” este preluată din didactica britanică și constă în pregătirea răspunsurilor 

pentru șase întrebări consecutive „de ce?”, de aici, și titlul metodei [56, p.62]. 

Prin intermediul tehnicii 6 De ce?, am cerut elevilor să facă o analiză a folosirii raţionale 

a propriului timp. Activitatea porneşte de la o afirmaţie care merită să fie analizată în profunzime, 

răspunzându-se, consecutiv, la 6 întrebări de ce?. Primul răspuns devine întrebare prin adăugarea 

unui de ce înainte, al doilea răspuns devine întrebarea a treia ş.a.m.d. 

Deoarece tehnica prezintă dificultăţi în aplicarea individuală, la început e bine ca 

învăţătorul să o utilizeze în discuţie cu un singur elev, iar ulterior - în perechi (partenerii se vor 

interoga pe rînd, analizînd întîi afirmaţia unuia, apoi afirmaţia celuilalt). Varianta clasică a 

respectivei tehnici presupune ca elevul singur să-şi analizeze afirmaţia, dar, la această vârstă, 

dialogul ar putea fi mai eficient. Este important să se înscrie răspunsurile şi întrebările care vor 

genera, în caz de necesitate, un text coerent. 

Elevii trebuie să facă o declaraţie de start de tipul Nu am timp pentru a mă juca/pentru a 

frecventa o secţie de sport/pentru a citi etc. 

1. De ce (nu ai timp pentru a te juca)? Pentru că temele îmi iau foarte mult timp. 

2. De ce (temele îţi iau foarte mult timp)? Pentru că sînt nevoit să copiez de cîteva ori acelaşi 

exerciţiu. 
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3. De ce (eşti nevoit să copiezi de câteva ori acelaşi exerciţiu)? Pentru că nu sînt atent când 

scriu. 

4. De ce (nu eşti atent când scrii)? Răspuns: Pentru că sînt obosit. 

5. De ce (eşti obosit)? - Pentru că nu mă odihnesc după ce vin de la şcoală. 

6. De ce (nu te odihneşti după ce vii de la şcoală? - Pentru că vreau să-mi fac temele cît mai 

repede. 

La predarea temei Fabula „Doi câini” de A. Donici, am aplicat metoda șase de ce? 

– De ce boierul l-a luat în curte pe Juju? - Ca acesta să-l distreze; 

– De ce să-l distreze?- Fiindcă-i plac distracţiile. 

– De ce-i plac distracţiile?- Fiindcă se plictiseşte. 

– De ce se plictiseşte?- Fiindcă are mult timp liber. 

– De ce are mult timp liber?- Fiindcă e boier. 

– De ce-i boier? - Fiindcă are mulţi bani. 

Metoda „6 De ce?” este una dinamică şi antrenantă. Elevii sunt îndemnaţi să fie spontani, 

să răspundă repede, fără a sta mult pe gânduri. Discuţia deviază de la subiectul iniţial, ajungând 

într-un făgaş inedit şi relevant. Elevii capătă aptitudini de a dialoga, de a improviza. 

Metoda pălăriilor gânditoare este una dintre metodele active de rezolvare de probleme 

prin stimularea creativităţii şi care presupune faptul că o problemă se poate rezolva ieşind din 

obişnuit şi abordând-o din perspective inedite, apelând la imaginaţie. 

Dintre avantajele acestei metode menţionăm: stimulează creativitatea, determină 

participarea conştientă a elevilor prin implicarea maximă în rezolvarea sarcinilor, dezvoltă 

gândirea critică, angajează toate forţele psihice de cunoaştere, oferă elevilor ocazia să înveţe să 

folosească toate tipurile de gândire, dezvoltă abilităţi de comunicare şi colaborare, se 

îmbunătăţeşte calitatea deciziilor prin practicarea unor roluri, organizează şi clarifică gândirea, 

creşte responsabilitatea elevilor faţă de propria învăţare, reduce conflictul dintre membrii grupului 

[41, p.19]. 

Această metodă presupune folosirea a şase pălării de culori diferite: alb, roşu, negru, 

galben, verde şi albastru. Fiecare culoare defineşte un anumit rol şi persoana care o poartă 

exersează un anumit tip de gândire. Jucând rolul unui gânditor, prin exerciţiu, voinţă şi efort, elevul 

poate deveni un gânditor adevărat şi îşi poate schimba modul de a gândi. 

Se împart cele şase pălării elevilor şi se supune discuţiei un anumit caz pentru ca fiecare 

să-şi pregătească ideile. Mai mulţi elevi pot răspunde sub aceeaşi pălărie. 

Exemplu: Sarea-n bucate, după P. Ispirescu 
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Elevii sunt împărţiţi în şase grupe a câte patru elevi. Fiecare grupă primeşte câte o pălărie, 

prin tragere la sorţi. Se vizionează filmul românesc „Sarea în bucate”. 

Pălăria albă - Informează! 

Elevii prezintă pe scurt conţinutul lecturii: povestirea faptelor şi întâmplărilor. 

Pălăria roşie – Spune ce simţi! 

Care personaj v-a plăcut mai mult? Cu ce personaj v-ar plăcea să semănaţi? 

Caută o latură pozitivă a personajului negativ – aici, împăratul. 

Elevii îşi prezintă gândurile, părerile, impresiile pe care le-a creat acest basm. 

Pălăria galbenă – Aspecte pozitive 

Ce a învăţat împăratul din păţania sa? Ce apreciaţi la fata de împărat? 

Elevii vor spune tot ce este bun, cum se poate întoarce situaţia, cum se pot rezolva toate 

ca să fie toată lumea mulţumită, vor găsi partea bună a lucrurilor, vor găsi o soluţie. 

Pălăria neagră – Aspecte negative 

Se povestesc care sunt faptele greşite, ce s-a întâmplat de s-a ajuns până la această situaţie, 

şirul de situaţii care au determinat o asemenea stare de lucruri. Ce crezi ca a greşit împăratul? Ce 

alt lucru grav i s-ar fi putut întâmpla? Este justificat felul în care a procedat? De ce? 

Pălăria verde – Idei noi 

E partea creativă a lecţiei, elevii încercând să schimbe anumite aspecte din povestire. 

Imaginează-ţi un alt final al acţiunii. Cum ai fi procedat dacă erai în locul fetei de împărat? 

Pălăria albastră – Clarifică 

Adresează câte o întrebare colegilor tăi, să verifice dacă au înţeles conţinutul textului. 

Elevii din grupa pălăriei albastre pot solicita informaţii suplimentare sau refacerea răspunsului în 

cazul în care consideră că este insuficient sau incorect formulat. Ei vor concluziona cu un verdict 

final, vor da o soluţie, găsesc vinovaţii. 

Cadrul didactic supraveghează întregul demers şi intervine cu explicaţii acolo unde este 

necesar. Fiecare lider de grupă prezintă răspunsul în faţa celorlalţi colegi. Se fac aprecieri generale 

asupra modului în care au lucrat şi au rezolvat cerinţele. 

Putem concluziona că metoda pălăriilor gânditoare are mai multe avantaje : stimulează 

creativitatea participanților, dezvoltă capacitățile de respect, încurajează și exersează capacitatea 

de comunicare, este o tehnică aplicabilă unei largi categorii de vârstă, determină și activează 

comunicarea și capacitatea de a lua decizii. 

Metoda întrebări pe baza textului 

Elevii primesc un text la prima vedere. În grupuri mici, citesc textul, subliniază cuvintele-

cheie, discută pe marginea acestora, apoi formulează întrebări la care să se poată răspunde cu 
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ajutorul textului. Aceste întrebări se adresează elevilor din celelalte grupuri. Profesorul 

coordonează întreaga activitate. 

Exemplu : „Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte” după Petre Ispirescu  

Profesorul împarte elevilor fişe cu un fragment din basmul „Tinereţe fără bătrâneţe şi 

viaţă fără de moarte”. Este un text la prima vedere. Se citeşte tare în clasă, se face un rezumat, se 

încearcă o interpretare, apoi elevii sunt invitaţi să construiască întrebări pornind de la text iar 

colegii răspund. 

„Mai-nainte însă de a veni ceasul naşterii, copilul se puse pe un plâns, de n-a putut nici 

un vraci să-l împace. Atunci împăratul a început să-i făgăduiască toate bunurile din lume, dar nici 

aşa n-a fost cu putinţă să-l facă să tacă. 

- Taci, dragul tatei, zicea împăratul, că ţi-oi da împărăţia cutare sau cutare; taci, fiule, 

că ţi-oi da de soţie pe cutare sau cutare fată de împărat, şi alte multe d-ealde astea; în sfârşit, 

dacă văzu şi văzu că nu tace, îi mai zise: taci, fătul meu, că ţi-oi da „Tinereţe fără bătrâneţe şi 

viaţă fără de moarte”. 

Atunci, copilul tăcu şi se născu; iar slujitorii deterâ în tâmpine şi în surle şi în toată 

împărăţia se ţinu veselie mare o săptămână întreagă, tâmpine – tobe surle - instrumente muzicale 

populare în formă de fluier ”. 

Întrebări/cerințe : 

1. Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru cuvintele: să făgăduiască, bunurile, dragul, 

veselie. 

2. Identifică două arhaisme, precizând rolul lor în text. 

3. Precizează numărul de litere şi de sunete pentru cuvintele ceasul, tace. 

4. Identifică modul şi timpul verbelor: tăcu, nu tace, taci, oi veni. 

5. Precizează funcţia sintactică şi cazul substantivelor dragul, tatei. 

6. Există în text o dovadă că opera este basm? 

7. Fă o călătorie imaginară şi descrie veselia de la curtea împăratului. 

8. Cum crezi că arată lumea „tinereţii fără bătrâneţe şi a vieţii fără de moarte”? 

Metoda Graffiti este o metodă didactică interactivă ce poate fi aplicată în lecţiile de 

însuşire a noi cunoştinţe, în cele de formare de priceperi şi deprinderi, cât şi în cele de sistematizare 

a cunoştinţelor. Limitele metodei rezidă în faptul că metoda necesită mişcarea în clasă şi timp de 

lucru mai lung pentru ca elevii să realizeze posterele, dar să le şi discute alături de colegi [48, 

p.24].  
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Algoritmul de implementare a metodei: 

1. Se pregătește o coală de hârtie, pe care elevii își înregistrează gândurile cu privire la problemele 

discutate. 

2. Fiecare elev trebuie, în diferite momente, să-și stabilească gândurile pe tablă, în conformitate 

cu secvența logică „gândesc -vreau- știu” pe baza discuției despre subiect. 

3. Comentariile apărute în urma discuțiilor  sunt de asemenea înregistrate pe tablă. 

4. Elevii trebuie să fie activi, să-și expună părearea și să-și facă notițe. 

5. Metoda Graffiti poate fi utilizată la sfârșitul subiectelor de discuție pentru a sistematiza 

problemele și a dezvolta concluzii. 

Pentru a aplica această metodă, am propus elevilor să citească fragment „Ce este 

înțelepciunea”, Ma apoi elevilor li se propune, pe echipe, să scrie ce înţeleg ei prin (1) 

înţelepciune/ (2) om înţelept/(3) secret al înţelepciunii. Lucrînd în tehnica Graffiti, pe foi de poster 

se vor acumula diferite idei în legătură cu termenii daţi. 

Ce este înțelepciunea 

...Un om care trăia în Turcia a auzit de un mare maestru care locuia în Persia şi deţinea 

secretul înţelepciunii. 

Fără şovăială, şi-a vândut avutul, s-a despărţit de familie şi a plecat în căutarea acestui 

secret. A durat ani pînă a ajuns în faţa cabanei unde locuia marele maestru. Plin de teamă şi 

respect, s-a apropiat şi a aşteptat ca înţeleptul să se întoarcă din plimbarea sa matinală. 

- Vin din Turcia, spuse imediat ce apăru maestrul. Am făcut o călătorie lungă pentru a-

ţi pune numai o întrebare. 

- Bine. Atunci pune-o, dar numai una. 

- Trebuie să fiu foarte clar în ceea ce te voi întreba. Pot pune întrebarea în turcă? 

- Poţi, răspunse înţeleptul. Dar eu ţi-am răspuns deja la întrebarea permisă. Orice alt 

lucru pe  care vrei să-l ştii, întreabă-ţi inima; nu trebuie să baţi un drum aşa de lung pentru ca să 

descoperi că ea este cel mai bun sfetnic. 

Şi închise uşa. 

Paulo Coelho, Evenimentul zilei, 15 septembrie, 2005 TE
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Figura 2.4. Metoda Graffiti [48, p.29] 

Modelul graffiti este deosebit de util în atingerea obiectivelor şi formarea competenţelor 

de comunicare în cadrul lecțiilor de limbă și literatură română. Aceasta este o metodă de cooperare 

care stimulează la elevi colaborarea, gândirea creativă și învățarea logică.  

Linia valorilor  reprezintă un exerciţiu de exprimare a opiniilor şi de investigaţie 

independentă, o metodă care promovează învăţarea prin cooperare. Discuţiile cu colegii îi 

provoacă pe elevi să îşi exprime opiniile în legătură cu faptele personajelor, să analizeze, să 

interpreteze, să evalueze opiniile celorlalţi, să susţină o idee, să găsească argumente cât mai 

relevante pentru a-şi pune în valoare opinia. Întregul demers presupune participare activă şi efort 

de gândire din partea elevilor [48, p.37]. 

 Etape aplicării acestei metode: învăţătorul pune o întrebare la care răspunsurile pot fi 

gradate; elevii se gândesc la răspunsuri singuri şi pot să şi le noteze pe o hârtie; elevii se aliniază 

apoi, alegându-şi o poziţie care reflectă punctul lor de vedere;  elevii pot continua sa discute 

răspunsul cu vecinii din stânga şi din dreapta lor;  opţional, după ce s-a constituit linia, ea se poate 

îndoi la mijloc, pentru ca elevii cu vederi divergente să poată sta de vorbă.  

Se urmăreşte comunicarea fluentă şi coerentă a elevilor. Receptarea textului devine mai 

lejeră. Punem accent pe stilul democratic, spiritul critic, iar prin aceasta obţinem o personalitate 

comunicativă.   

Elevii citesc textul „Micul patriot”, după Edmondo de Amicis:  

„ Odată, o corabie franceză a plecat din Barcelona, oraş în Spania, îndreptându-se spre 

Genova şi având la bord francezi, italieni şi spanioli. Printre ei se afla şi un băieţel de 11 ani, 

care călătorea singur. Era îmbrăcat sărăcăcios şi stătea deoparte privind încruntat. Şi avea tot 

Înțelepciune:

• Cunoştinţe din diferite 
domenii;

• Arta de a dezlega ghicitori 
şi probleme;

• Experienţă de o viaţă;

• Când știi cum sa procedezi 
în în anumite situații;

• Când cunoști multe lucruri;

• Când procedezi corect în 
diferite situații.

Om înțelept:

• Un om bătrân care știe
trăit corect;

• Om care are răspuns la 
orice întrebare;

• Un om care găseşte 
soluţia la orice 
problemă;

• Un om binevoitor şi care 
poate vorbi calm;

• Om care știe totul;

Secret al înțelepciunii:

• Secret care nu poate fi 
aflat şi divulgat;

• Secretul pe care trebuie 
să-l descoperi singur;

• Rezultatul unei lungi 
cercetări;

• Să citești mult;

• Să ai dialoguri cu bunicii 
care au înțelepciune de 
la viață
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dreptul să se uite urât.  Cu doi ani în urmă, părinţii îl vânduseră stăpânului unui circ. Acesta, 

după ce-l învăţase mai întâi să joace, cărându-i pumni cu nemiluita, călcându-l în picioare şi  

ţinându-l nemâncat, îl purtase apoi prin Franţa şi prin Spania, snopindu-l în bătăi şi lăsându-l 

mai totdeauna flămând. Când a sosit la Barcelona, băiatul, care nu mai putea să îndure nici 

pumnii, nici foamea, fugi de la stăpânul său şi ceru ajutor consulului italian. Consulul, înduioşat, 

îl sui pe corabia pe care se afla acum şi-i dădu o scrisoare către poliţia din Genova, cu rugămintea 

de a-l duce înapoi părinţilor lui”.   

Elevii sunt separați în două grupe: o grupă PRO și o grupă CONTRA.  Pornind de la ideea 

conform căreia părinţii sunt vinovaţi pentru că au vândut copilul stăpânului unui circ, vor avea de 

găsit 5 argumente PRO (care sunt în favoarea părinţilor) sau CONTRA (împotriva părinţilor), în 

funcţie de grupa din care fac parte. Elevii se aliniază apoi, alegându-şi o poziţie care reflectă 

punctul lor de vedere [54, p.70]. 

Putem concluziona că metodele interactive, intrate deja în uzajul pedagogic actual, 

contribuie atât la formarea competenţelor specifice, pe obiecte, cât şi la cele de bază, reclamate de 

documentele europene ca necesităţi urgente în educaţia copiilor şi adulţilor, ca şi componente 

indispensabile ale eficientizării strategiei didactice moderne. Recurgerea avizată şi profesionistă 

la ele, inclusiv la cele de dezvoltare a gândirii critice, valorifică în mod original contribuţiile 

acestora la formarea competenţelor lingvistice și la formarea culturii comunicării. 

În continuare au fost organizate un set de activități sub formă de joc, pentru a dezvolta 

competențele de comunicare și ascultare la elevi. 

Activitatea  1. „Cer şi pămînt” 

Obiective: la sfîrşitul activităţii, participanţii sunt capabili: 

 să identifice codul propriu şi ai celorlalţi de transmitere a unui mesaj; 

 să exprime nonverbal anumite emoţii, sentimente; 

 să decodifice o anumită informaţie. 

Concepte-cheie: cod, limbaj nonverbal, gest, mimică, pantomimă, feedback. 

Grup ţintă: elevii clasei a V-a 

Timp de lucru: 45 minute. 

Scenariul activităţii: 

1. Elevii sunt împărţiţi în perechi. 

2. Profesorul dă nume membrilor fiecărei perechi: unul va fi „cer„, iar altul - „pămînt”. 

3. Profesorul îi cere lui „pămînt” să-l observe pe „cer” în timp ce acesta îşi aminteşte un 

eveniment plăcut sau neplăcut, fără a menţiona natura lui, pe care nu-l va verbaliza. În timp 
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ce „cer” trăieşte evenimentul, „pămînt” observă postura acestuia: poziţia ochilor, înclinarea 

capului, mimica, gesturile etc. 

4. După încheierea experienţei de observare, profesorul solicită observatorului „pămînt” să 

spună ce a identificat, ce fel de eveniment a retrăit celălalt. 

5. După încheierea experienţei de observare, profesorul solicită observatorului „pămînt” să 

exprime prin gesturi şi mişcare starea celui observat. 

6. Profesorul solicită celui observat - „cer”- să-şi expună sentimentele încercate în legătură 

cu acel eveniment plăcut sau neplăcut. 

Pentru a analiza activitatea profesorul adresează elevilor câteva întrebări: 

 A fost uşor sau dificil să vă exprimaţi cu ajutorul limbajului nonverbal? 

 De ce v-a fost dificil (uşor)? 

 Care informaţii v-au ajutat să descoperiţi mai uşor tipul evenimentului (plăcut, neplăcut)? 

 Cum v-aţi simţit atunci cînd trebuia să redaţi nonverbal evenimentul? 

 Ce vă lipsea? 

 Cum v-aţi simţit atunci cînd trebuia să observaţi ceea ce demonstra celălalt? 

 Aţi observat un feedback, cînd informaţia ce a trebuit să o transmiteţi a ajuns corect? 

Concluzie: printr-o mai bună comunicare se urmăreşte facilitarea exprimării adecvate a 

sentimentelor pozitive şi negative. Noi nu ne exprimăm îndeajuns emoţiile, ceea ce favorizează 

tensiunile interpersonal şi o stare de indispoziţie fizică şi mentală; în anumite momente, atunci 

cînd va fi atins nivelul critic, sentimentele negative vor fi exprimate într-un mod neadaptat: emoţia 

va fi exagerată sau dirijată într-o direcţie greşită. 

Activitatea  2. „Ascultarea activă” 

Obiective: la sfîrşitul activităţii, participanţii vor fi capabili: 

 să identifice modalităţile de practicare a ascultării active; 

 să demonstreze calităţile unui bun ascultător; 

 să facă deosebire între ascultătorul activ şi cel indiferent. 

Concepte-cheie: vorbitor, ascultare activă, indiferenţă, observator. 

Grup ţintă: elevii din clasa a V-a; 

Timp de lucru: 40 minute. 

Scenariul activităţii: 

1. Profesorul alege 3 participanţi: actorii. 

2. Profesorul îi şopteşte la ureche fiecăruia ce rol va avea: 1. Vorbitorul; 2. Ascultătorul activ; 

3. Indiferentul. 
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3. Fiecare a primit cîte un rol fără să cunoască rolurile colegilor. 

4. Ceilalţi participanţi, care nu au primit nici un rol, rămân a fi observatorii. 

5. Profesorul îi spune „Vorbitorului” să relateze o situaţie, o istorioară din viaţa sa („Cum mi-

am petrecut duminica”). 

6. Ceilalţi se comportă conform rolurilor primite. Fiecare participant la jocul de rol descrie 

emoţiile pe care le-a avut în timpul jocului. 

Analiza activităţii. Profesorul adresează întrebări: 

 vorbitorului: Ce ai simţit în momentul cînd povesteai? Care dintre participanţi ţi-au ascultat 

mesajul şi care nu? Cum crezi, cine şi ce rol a avut? De ce? 

 ascultătorului activ: Те-ai simţit bine în acest rol? De ce? Ce abilităţi îl definesc pe un 

ascultător activ? (deschidere, receptivitate, empatie, acceptarea partenerului, răbdare, 

implicare şi prezenţă, contact vizual etc.). 

 indiferentului: Cum te-ai simţit în acest rol? A fost uşor sau dificil? De ce? Cum credeţi, 

actorii au făcut faţă rolurilor? [8, p.60] 

Concluzii: Fiecare dintre noi are nevoia de a asculta şi de a fi ascultat. Ascultarea este 

vitală pentru cel care trebuie să ştie ce rol are în coordonarea diverselor activităţi şi cum să ia 

decizii inteligente pentru a asigura o atmosferă propice desfăşurării unei activităţi inteligente. 

Activitatea 3. „Dialog cu prietenul interior” 

Obiective: la sfîrşitul activităţii, participanţii vor fi capabili: 

 să identifice nevoia de a comunica cu sine însuşi; 

 să exprime gîndurile interioare ce stau la baza unor conflicte; 

 să determine modalităţi de depăşire a situaţiei de conflict. 

Concepte-cheie: monolog, comunicare interioară, subconştient. 

Grup ţintă: elevi din clasa a V-a; 

Materiale: coli de hîrtie de format A4. 

Timp de lucru: 20 minute. 

Scenariul activităţii: 

1. Profesorul explică participanţilor ce este un monolog: „în situaţii de criză, monologurile îşi au 

rostul lor. Comunicarea interioară - bine condusă - vă poate influenţa viaţa, pentru că ea este, 

în acelaşi timp, o comunicare cu subconştientul. Cea mai bună formă de comunicare este însă 

dialogul cu „prietenul interior”. El reprezintă o parte din dvs. şi este capabil de încredere, 

dragoste şi optimism. 
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2. Profesorul indică participanţilor să preia rolul prietenului înţelegător. Pornind din această 

poziţie, ei trebuie să se sfătuiască, să se încurajeze singuri şi, mai ales, să-şi dăruiască dragoste, 

încredere şi motivaţie. Nu este vorba de analizarea unor probleme, de căutarea cauzelor 

acestora şi de găsirea unor soluţii imediate. Faceţi exact ceea ce poate să facă un prieten bun: 

daţi dovadă de prietenie, înţelegere şi compasiune, descoperiţi posibilităţi inedite şi priviţi-vă 

pe dvs., viaţa şi starea dvs. dintr-un unghi pozitiv. 

3. Profesorul sugerează o oarecare temă de discuţie cu „prietenul înţelegător”, cum ar fi: 

„Problemele mele de azi”, „Cum aş putea să ajung mai departe?”, „De ce mama nu-i acasă?” 

etc. 

4. Participanţii lucrează individual timp de 10 minute. Profesorul roagă participanţii să dea citire 

acestui dialog scris pe hârtie [8, p.80]. 

Analiza activităţii: 

 A fost uşor sau dificil să comunicaţi cu prietenul interior? 

 Aţi dori să daţi citire acestui dialog? Care este tematica? 

 Cum vă simţiţi după ce aţi scris acest dialog? 

 Veţi practica pe viitor aşa formă de discuţie-cu „prietenul interior”? [8, p.82] 

Concluzii: cuvintele nu sunt simboluri doar pentru ceea ce este concret, ci şi pentru 

sentimentele, atitudinile şi impulsurile produse de acesta. De aceea, subconştientul nostru poate fi 

uşor influenţat cu ajutorul limbajului. Cuvintele folosite declanşează anumite sentimente - un 

vocabular negativ conducînd deci la sentimente, de asemenea, negative. Înlocuiţi, aşadar, încet-

încet, toate formulările negative prin formulări care să vă motiveze spre o schimbare pozitivă. 

Activitatea 4. „Cât de convingător poţi să fii” 

Obiective: la sfârşitul activităţii, participanţii vor fi capabili: 

 să identifice rolul cuvintelor de politeţe în cadrul comunicării cu o altă persoană; să 

definească noţiunea de asertivitate; 

 să utilizeze metode şi tehnici de convingere; 

 să descrie comportamentul persoanelor în contexte de persuasiune; 

 să definească importanţa folosirii limbajului nonverbal. 

Concepte-cheie: politeţe, argumente, convingere, mimică, gesturi, asertivitate. 

Grup ţintă: elevii clasei a V-a. 

Materiale: o jucărie (orice alt obiect). 

Timp de lucru: 30 minute. 

Scenariul activităţii: 
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1. Profesorul selectează 2 participanţi. Profesorul oferă o jucărie (sau un alt obiect) unuia 

dintre participanţi. 

2. Profesorul explică că participantul 1, căruia îi aparţine jucăria (obiectul), are mare nevoie 

de ea. Totodată, de ea are nevoie şi al doilea participant. 

3. Profesorul îi explică participantului 2 că trebuie să găsească astfel de argumente care să-l 

convingă pe primul participant să-i dea lui jucăria. Participantul 1 trebuie să păstreze 

jucăria cît mai mult posibil şi s-o cedeze numai dacă doreşte el. 

4. Când jucăria este cedată, participanţii fac schimb de roluri. Jocul se repetă. 

Analiza activităţii: 

 Ți-a fost uşor sau dificil să găseşti argumente convingătoare? 

 Ți-a fost uşor sau dificil să opui rezistenţă argumentelor partenerului? 

 Ce a fost mai dificil: să obţii sau să păstrezi obiectul? 

 Ce fel de adresări au folosit participanţii în argumentările lor? 

 Ce alte argumente ar fi putut să folosească participanţii ca să-l convingă pe partener? 

 De ce contraargumentele trebuie să aibă un conţinut asertiv? 

 Ce înseamnă a fi asertiv? 

Concluzii: oamenii sunt prietenoşi cu cei care folosesc cuvinte de politeţe şi sunt sinceri 

în argumentele lor. Urmărind gesturile şi mimica unei persoane, ne putem da seama cu uşurinţă ce 

vrea să spună. Trebuie să fii asertiv atunci când doreşti să convingi pe cineva. 

Activitatea 5. „Îmbrăţişează ursuleţul!” 

Obiective: la sfîrşitul activităţii, participanţii vor fi capabili: 

 să opereze cu cuvinte de alinare, cu diminutive, cu vorbe dulci; 

 să argumenteze nevoia oamenilor de a fi înţeleşi şi compătimiţi; 

 să comunice în diverse situaţii. 

Concepte-cheie: alinare, înţelegere, îmbrăţişare. 

Grup ţintă: elevii din clasa a V-a. 

Materiale: o jucărie de pluş (de exemplu, un ursuleţ). 

Timp de lucru: 25 minute. 

Scenariul activităţii: 

1. Profesorul aduce în clasă o jucărie de pluş şi o aşază pe un scaun în faţa participanţilor. 

Profesorul le explică participanţilor că, la magazinul de unde a procurat-o, vînzătorul i-a 

spus că ea are nevoie să fie îmbrăţişată de multe ori pe zi. 
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2. Profesorul solicită participanţilor să se apropie şi s-o cuprindă, spunându-i cuvinte dulci, 

frumoase. 

3. Participanţii îndeplinesc cerinţa profesorului, iar cei mai timizi sunt încurajaţi să facă acest 

lucru [8, p.83]. 

Analiza activităţii: 

 De ce jucăria are nevoie s-o luăm în braţe? 

 De ce trebuie să-i spunem ursuleţului nostru cuvinte frumoase, dulci? 

 Cînd vă apare dorinţa de a îmbrăţişa jucăria voastră preferată? 

 Cine dintre persoanele care vă înconjoară ar putea lua locul ursuleţului? 

Concluzie: toți oamenii au nevoie de alinare şi de cuvinte dulci. Ei au nevoie de prieteni 

şi de părinţi înţelegători. 

Activitatea 6. „Continuă istorioara...” 

Obiective: la sfîrşitul activităţii, participanţii vor fi capabili: 

 să identifice modalităţile constructive de soluţionare a conflictelor; 

 să identifice cauzele unui conflict; 

 să manifeste abilităţi de comunicare asertivă în cazul soluţionării conflictelor. 

Concepte-cheie: motive, consecințe, situaţii conflictuale. 

Grup ţintă: elevi din clasa a V-a. 

Materiale: fişa de lucru „Situaţia de conflict”, creioane colorate, coli de hârtie de format 

A4. 

Timp de lucru: 25 minute. 

Scenariul activităţii: 

1. Profesorul împarte grupul în 3-4 subgrupuri. 

2. Profesorul citeşte din fişă mai multe exemple de situaţii de conflict, câte una pentru fiecare 

subgrup. 

3. Participanţii vor identifica situaţia de conflict, după care o vor reda printr-o imagine în care 

vor arăta cum poate fi soluţionat acest conflict. 

4. Participanţii vor imagina ei singuri sfârşitul acestei istorioare. Fiecare lider de subgrup  

prezintă imaginea şi povesteşte istorioara. 

5. Profesorul afişează pe tablă imaginile create de subgrupuri [8, p.83]. 

 Exemplu: fişa „Situaţia de conflict”. 

Elena învaţă în aceeaşi clasă cu Maxim. Maxim învaţă foarte bine şi o simpatizează pe 

Elena. Într-o zi, tatăl Elenei a venit s-o ia acasă şi, pentru că Maxim locuieşte în acelaşi cartier, l-
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a luat şi pe el. La despărţire, Maxim îi spune Elenei: „La revedere!”, iar Elena nu vrea să-i 

răspundă. Tatăl s-a supărat şi... . 

Analiza activităţii: 

 Cum aţi defini cauza acestui conflict? 

 Cine a generat conflictul, Maxim sau Elena? 

 Între cine a avut loc conflictul? De ce? 

 De ce s-a supărat tatăl Elenei? 

 Cum aţi continua istorioara? 

 Cum aţi soluţiona acest conflict? 

Concluzii: atunci când doi sau mai mulţi oameni sunt împreună, mai devreme sau mai 

târziu va apărea un conflict. Mai mult decât atât, o existenţă fără nici un conflict ar fi deosebit de 

plictisitoare. Oamenii caută conflictul în viaţa lor, fie provocându-l şi luând parte la el, fie doar 

privindu-l ca observatori în sporturi competitive, jocuri, piese de teatru, filme sau ştiri de 

televiziune. Problema este nu cum să eliminăm conflictele, ci cum să avem controverse vii, în loc 

de confruntări mortale, şi cum să creăm conflicte constructive şi să le evităm pe cele distructive. 

Activitatea 7. „Nume noi” 

Obiective: la sfîrşitul activităţii, participanţii vor fi capabili: 

 să-şi identifice rolul în cadrul grupului; 

 să comunice, verbal sau nonverbal, impresiile lor despre anumite persoane. 

Concepte-cheie: constituţie, rigiditate, rezistenţă. 

Grup ţintă: elevii clasei a V-a. 

Materiale: foiţe cu lipici, markere. 

Timp de lucru: 20 minute. 

Scenariul activităţii: 

1. Participanţii se aranjează în semicerc. Profesorul le cere membrilor grupului care încă nu 

se cunosc să-şi pună unii altora numele care, după părerea lor, sunt potrivite şi să enunţe 

cîteva adjective sau anumite impresii determinate de exteriorul persoanelor respective. 

2. Profesorul le sugerează participanţilor să acorde atenţie constituţiei corpului, expresiei 

feţei, modului de mişcare, tensiunii sau relaxării reflectate de mişcare şi de poziţie. 

3. Participanţii pot merge să-l atingă pe cel ales de ei ca să-i simtă tensiunea, dimensiunile, 

rigiditatea, să-l împingă pentru a-i testa rezistenţa etc. 

4. Toate caracteristicile pot fi notate pe foi, individual. Fiecare participant indică persoana şi 

numele atribuit acesteia, apoi explică de ce i-a atribuit respectivul nume [8, p.84]. 
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Analiza activităţii: 

 Eşti de părere că ei i se potriveşte numele Ana. Poţi spune de ce? 

 Ce crezi că are în comun cu ruda, cunoscuta, vecina ta? 

 Cum este rudă, cunoscuta, vecina ta? 

 Cum crezi, este corectă impresia ta despre această persoană? Argumentează. 

Concluzii: există riscul ca, prin etichetare, să-ţi creezi o imagine preconcepută a unor 

persoane, în consecinţă, să-ţi modelezi comunicarea şi interacţiunile în conformitate cu această 

imagine. 

Experimentul de control a avut ca scop verificarea modificărilor intervenite în nivelul 

competențelor de comunicare la elevii din clasa a V-a. În acest scop am aplicat  Testul 

„Autoevaluarea dezvoltării competențelor comunicative” Фотекова Т.А. Au fost interogați 

elevii din clasa experimentală și cea de control. 

Tabelul 2.4. Nivelul competențelor de comunicare la elevi 

Nivelul competenței de 

comunicare 

Clasa experimentală Clasa de control 

Etapa de 

constatare 

Etapa de 

control 

Etapa de 

constatare 

Etapa de 

control 

Nivel scăzut al competenței de 

comunicare 

11 0 12 11 

Nivel mediu al competențelor de 

comunicare 

14 10 13 14 

Nivel ridicat al competențelor de 

comunicare 

4 19 3 3 

Sursa: Elaborat de autor 

 

Figura 2.5. Nivelul competențelor de comunicare la elevii din clasa experimentală 

[elaborat de autor] 
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Analizând rezultate înregistrate de elevii clasei experimentale, observăm o dinamică 

pozitivă, deoarece nici un elev nu a înregistrat un nivel scăzut al competențelor de comunicare, 34 

% de elevi au obținut un nivel mediu al comptenețelor de comunicare iar procentajul elevilor care 

au nivel ridicat al competențelor  s-a majorat cu 46 %. Astfel putem conclude că elevii din această 

clasă și-au îmbunătățit nivelul competenețelor de comunicare. Datorită strategiilor aplicate în 

cadrul lecțiilor de limbă și literatură română, elevii se implică activ în coversații, își argumentează 

părerile.  

 

Figura 2.6. Nivelul competențelor de comunicare la elevii din clasa de control 

[elaborat de autor] 

Analizând rezultatele obținute de elevii din clasa de control, putem constata că 39 % de 

elevi din clasa control au inregistrat un nivel scăzut al competenței de comunicare, fiind urmați de 

50 % de elevi au inregistrat un nivel mediu. 11 % de elevi din clasa de control au înregistrat un 

nivel ridicat al competenței de comunicare. Astfel putem remarca că elevii din această clasa nu au 

înregistrat rezultate mai bune comparativ cu etapa de constatare. Comparativ cu elevii din clasa 

experimentală, elevii din clasa de control au înregistrat rezultate mai joase. 

Astfel putem menționa că a fost argumentată veridicitatea ipotezei stabilite la începutul 

cercetării deoarece datorită strategiilor aplicate în cadrul lecțiilor de limbă și literatură română, am 

putut influența pozitiv asupra dezvoltării competențelor de comunicare la elevi și a culturii 

comunicării. 
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CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI 

a) Vechimea impresionantă și diversitatea abordărilor teoretice ale procesului de comunicare din 

variate perspective, au influențat benefic, de-a lungul timpului, calitatea și impactul studiilor 

fenomenului dat, dar și prolificitatea acestuia în numeroase domenii de cercetare, cu 

reverberații praxiologice relevante.   

b) Procesul de comunicare este vital pentru existenţa omului şi pentru desfăşurarea tuturor 

activităţilor care produc şi reproduc viaţa societăţilor. Este simptomatic faptul că astăzi nu se 

mai poate analiza cultura fără a ne referi la comunicare. Importanţa comunicarii pentru 

definirea şi înţelegerea omului şi a culturii a fost sesizată de gânditorii antici şi moderni, dar 

abia în secolul XX, odată cu extinderea comunicării de masă, comunicarea a devenit obiect de 

reflecţie şi de cercetare sistematică pentru disciplinele sociale. Noile orientări filosofice 

consideră că, privită în complexitatea ei structurală, comunicarea este suportul ontologic al 

omului şi al culturii. 

c) Studiind conceptele teoretice şi diversele definiţii ale comunicării, putem menționa că 

comunicarea este o activitate umană de socializare, inevitabilă, extrem de importantă şi 

complexă, care presupune transmiterea unor conţinuturi şi semnificaţii (informaţii, mesaje, 

opinii, idei, decizii etc.), în vederea producerii unor efecte generatoare de feed-back şi de 

schimbări cu scopul atingerii anumitor obiective. Comunicarea este o componentă vitală a 

procesului de predare-învăţare-evaluare. În mare măsură, reuşita actului pedagogic este 

asigurată de calitatea comunicării. 

d) Comunicarea reprezintă o componentă vitală, esenţială şi pentru eficacitatea activităţii fiecărei 

instituţii şcolare. Eficienţa comunicării educaționale este generată de mai mulţi factori, asupra 

cărora, dacă se intervine, se pot reduce diferenţele între ceea ce profesorul intenţionează să 

transmită elevilor şi ceea ce aceştia din urmă reţin sau înţeleg. Aceşti factori depind de 

personalitatea profesorului, personalitatea elevilor, de contextului psihosocial şi ambiental. 

e) Specificul comunicării educaţionale constă în delimitarea clară a rolurilor sociale şi a poziţiilor 

funcţionale ale subiecţilor: pedagog/ profesor / educator / învăţător şi copil / elev/ student. 

Profesorul este cel ce orientează procesul învăţării şi, mai ales, cel ce evaluează. În aceste 

circumstanţe se formează stilul de comunicare şi de conducere a grupului, care determină în 

mare măsură succesul educaţiei, relaţiile interpersonale în grup şi influenţa lor asupra formării 

personalităţii. 

f) Comunicarea este deci un factor constitutiv al culturii, un factor definitoriu şi structural, fără 

de care nu putem înţelege nici cultura interioară şi subiectivă a indivizilor (alcătuită din 

reprezentări, imagini, idei, scheme mentale, valori, norme, evaluări, atitudini), nici cultura unei 
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societăţi. Comunicare înseamnă, în acest înţeles antropologic şi sociologic, un permanent 

schimb de informaţii, mesaje şi semnificaţii între indivizi, grupuri şi societăţi, prin diverse 

limbaje, care sunt înţelese de membrii unei comunităţii sociale în măsura în care aceştia cunosc 

şi utilizează coduri comune. 

g) Astăzi, formarea unei culturi a comunicării este privită ca unul dintre obiectivele prioritare ale 

educației, lucru confirmat de o serie de documente legislative ale Republicii Moldova: Codul 

Educației, Curriculumul pentru limba și literatura română, și altele. 

h) Actualitatea problemei formării culturii comunicării la elevi este confirmată de creșterea 

constantă a importanței comunicării interpersonale în lumea modernă, o creștere a intensității 

și frecvenței acesteia. 

i) Cultura comunicării reperezintă un nivel ridicat al calităților sociale și interpersonale ale 

partenerilor, manifestat prin interacțiune axată pe norme și valori general acceptate; este un 

sistem complex, istoric schimbabil, care este de natură integrativă și exprimă o abordare 

holistică a procesului de comunicare. Cultura comunicării  este întruchiparea culturii societății. 

A stăpâni cultura comunicării înseamnă a fi ghidat de valori morale ridicate, înaltă cultură 

psihologică și morală, stăpânind „tehnica” comunicării. 

j) Analiza literaturii științifice, a arătat că conceptul de „cultură a comunicării” este asociat și cu 

conceptele de „cultură comunicativă”, „competență comunicativă”, „cultură a vorbirii”, 

„abilități de comunicare”. Conținutul culturii comunicării este determinat de înțelegerea 

sistemică a culturii ca stare, proces și rezultat; esența procesului de comunicare ca interacțiune 

subiect-subiect care vizează stabilirea înțelegerii reciproce între oameni, schimbul de 

cunoștințe, acțiuni, idei, valori spirituale și morale. 

k) Pentru a studia specificul culturii comunicării la elevii din treapta gimnazială a fost organizat 

un experiment pedagogic în trei etape: etapa de constatare, etapa formativă și etapa de control. 

l) În cadrul experimentului de constatare am stabilit nivelul culturii comunicări la elevi și nivelul 

dezvoltării competențelor de comunicare la elevi. Astfel  am determinat că 10 % de elevi din 

clasa experimentală și 7 % de elevi din clasa de control posedă un nivel ridicat al culturii 

comunicării; 55 % de elevi din clasa experimentală și 54 % de elevi din clasa de control posedă 

au un  au un nivel mediu de cultură a comunicării;  35 % de elevi din clasa experimentală și 

39 % de elevi din clasa de control posedă au un  au un nivel scăzut al culturii comunicării. 

m) Analizând datele prezentate în fig.2.3 constatăm următoarele: 38 % de elevi din clasa 

experimentală și 43 % de elevi din clasa de control au atins  un nivel scăzut al competențelor 

de comunicare, elevii cu un nivel scăzut al comptenețelor de comunicare, ascultă mai mult 

decât comunică,  întrerup interlocutorii, nu găsesc cuvinte potrivite în timpul conversațiilor. 
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n) Referitor la nivelul competențelor de comunicare la elevi putem remarca următoarele rezultate: 

38 % de elevi din clasa experimentală și 43 % de elevi din clasa de control au atins  un nivel 

scăzut al competențelor de comunicare, elevii cu un nivel scăzut al comptenețelor de 

comunicare; 42 % de elevi din clasa experimentală și 46 % de elevi din clasa de control au 

atins un nivel mediu al competențelor de comunicare; 20 % de elevi din clasa experimentală și 

11 % de elevi din clasa de control  au atins un nivel ridicat al competențelor de comunicare. 

o) Experimentul formativ a avut ca scop formarea culturii comunicării la elevi. La acest 

experiment au fost implicați doar elevii din clasa experimentală. În cadrul experimentului 

formativ au fost folosite un set de exerciții și activități de formare a culturii la elevi și au afost 

aplicate un set de metode moderne de predare în cadrul orelor de limbă și literatură română, 

precum: cubul, mozaicul, pălăriile gânditoare, metoda întrebări pe baza textului, RAI, metoda 

șase „De Ce”, problematizare, graffiti, linia valorilor. 

p) Metodele didactice interactive folosite în cadrul lecțiilor de limbă și literatură română permit 

a rezolva simultan mai multe probleme, principala dintre care este dezvoltarea priceperilor și 

a deprinderilor de comunicare. Instruirea respectivă ajută instituirea contactului emoțional cu 

instruiții, asigură problema educației, deoarece îi învață pe cei instruiți de a lucra și de a 

colabora în echipă, a asculta opiniile colegilor, asigură o motivație înaltă, calitatea 

cunoștințelor, creativitate și imaginație, comunica bilitate, accent pe activitate, stimă reciprocă 

și democrație. 

q) La finalizarea programului de formare a culturii comunicării, elevii sunt capabili:  să înțeleagă 

principiile fundamentale ale comunicării, să distingă componentele unui act comunicațional 

eficient, să utilizeze elemente conversaționale, de tip întrebări deschise, întrebări închise, 

parafrazări, întreruperi și alte tehnici de comunicare, să distingă elementele verbale şi 

nonverbale ale comunicării, congruența dintre comunicarea verbală şi cea nonverbală, să ia 

decizii constructive, în situații conflictuale, fie cu alți elevi, fie cu profesorii. 

r) În cadrul experimentului de control am determinat modificările intervenite în nivelul culturii 

comunicării la elevi. În cadrul acestei etape am determinat că elevii clasei experimentale, au 

înregistrat o dinamică pozitivă, deoarece nici un elev nu a înregistrat un nivel scăzut al 

competențelor de comunicare, 34 % de elevi au obținut un nivel mediu al comptenețelor de 

comunicare iar procentajul elevilor care au atins un nivel ridicat al competențelor  s-a majorat 

cu 46 %. Astfel putem conclude că elevii din această clasă și-au îmbunătățit nivelul 

competenețelor de comunicare. Datorită strategiilor aplicate în cadrul lecțiilor de limbă și 

literatură română, elevii se implică activ în coversații, își argumentează părerile. 
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La finele lucrării putem propune următoarele recomandări: 

 Pentru dezvoltarea culturii comunicării la elevi, este necesară cunoaşterea şi respectarea unor 

reguli de către profesori:  vorbirea corectă, deschisă şi directă; încurajarea feedback-ului din 

partea elevilor;  ascultarea atentă, răbdătoare şi încurajatoare a mesajelor primite din partea 

elevilor, concomitent cu efortul de a înţelege exact sensul acestor mesaje;  folosirea mai multor 

forme de comunicare didactică pentru acelaşi tip de mesaje;  

 O recomandare pentru elevi ar fi să-și dezvolte permanent tehnicile de comunicare deoarece 

comunicarea are o importanță vitală în mediul educațional. O comunicare eficientă duce la 

dezvoltarea și afirmarea personalității elevului. 

 Pentru ameliorarea comunicării între elev și respectiv între elevi și profesor se pot utliza 

metode pentru dezvoltarea relaționării în mediul educațional: metode bazate pe cooperare și 

metode de dezvoltarea relaționării în cadrul grupului. Profesorul, utilizând aceste metode este 

mai aproape de elevi, îi înțelege mai bine, comunicarea lor este mai eficientă.  
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Anexa 1. 

Test de determinare a nivelului comunicabilității la elevi  (В.В. Синявского и В.А. 

Федорина) 

Scop: determinarea nivelului abilităților de comunicare la elevi 

1) Aveți o mulțime de prieteni cu care discutați mereu ? 

2) Cât timp te superi pe prietenii tăi?  

3) Îți place să întâlnești oameni diferiți? 

4) Îți place să citești sau să faci alte activități decât să comunici cu oamenii? 

5) Comunici cu ușurință cu persoanele care sunt mai în vârstă decât tine? 

6) Îți este dificil să te alături noilor companii? 

7) Comunici ușor cu străinii? 

8) Este dificil pentru tine să te acomodezi într-un nou colectiv? 

9) Tinzi să întâlnești oameni noi și să fai cunoștință?  

10) Dacă vrei să fii singur, oamenii din jurul tău te enervează? 

11) Îți place să fii mereu printre oameni noi? 

12) Te simți confortabil, ești timid când ai nevoie să întâlnești o persoană nouă? 

13) Îți place să participi la jocuri colective? 

14) Te simți nesigur când te afli într-o companie necunoscută? 

15) Poți să te distrezi într-un nou colectiv?  

16) Vrei să limitezi cercul prietenilor tăi la un număr mic de tovarăși? 

17) Te simți încrezut într-un colectiv nou?   

18) Te simți încrezut când vorbești cu un grup mai mare de oameni? 

19) Ai mulți prieteni? 

20) Te simți stânjenit când vorbești cu oameni pe care îi cunoști puțin? 

Evaluarea răspunsurilor: pentru fiecare „da” – se acordă 2 puncte, „uneori” - 1 punct, „nu” - 0. 

Apoi, numărul total de puncte este rezumat și vom analiza rezultatele: 

Nivel scăzut al comunicabilității: 18-20 puncte 

Nivel mediu al comunicabilității: 15-17 puncte 

Nivel înalt al comunicabilității: 7-14 puncte 

Nivel  foarte înalt al comunicabilității: 0-6 puncte 
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Anexa 2. 

Testul „Autoevaluarea dezvoltării competențelor comunicative” Фотекова Т.А 

Întrebările ne ajută să determinăm dacă un elev este un bun interlocutor, este capabil să 

întrețină o conversație, cunoaște regulile comunicării, se teme să vorbească. Astfel, testul îi 

determină pe elevi să înțeleagă că trebuie să cunoască etica vorbirii și să dobândească cunoștințe 

utile despre maniere bune de comunicare care pot fi obținute din lecțiile de limbă și literatură în 

școală. 

1. Îți place să asculți mai mult decât să vorbești? 

2. Poți găsi întotdeauna un subiect pentru conversație, chiar și cu un străin? 

3. Asculti cu atenție persoana cu care vorbești? 

4. Îți place să oferi sfaturi prietenilor tăi? 

5. Întrerupi interlocutorul dacă subiectul nu este interesant? 

6. Poți spune că ai propria opinie cu privire la orice problemă? 

7. Știi să vorbești convingător? 

8. Știi cum să menții o conversație pe orice subiect? 

9. Îți place să fii în centrul conversației? 

10. Poți găsi întotdeauna cuvintele potrivite pentru conversație? 

11. Îți place să vorbești cu un număr mare de oameni? 

Elevii trebuie să răspundă  prin „da” sau „nu” la fiecare întrebare. Fiecare răspuns pozitiv 

se notează cu un punct. 

10 -11 puncte nivel ridicat al competențelor de comunicare; 

6-9 puncte nivel mediu al competențelor de comunicare; 

0-5 puncte nivel scăzut al competențelor de comunicare; 
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Anexa 3. 

Rezultatele elevilor la testul de determinare a nivelului abilităților comunicative ale elevilor 

(В.В. Синявского и В.А. Федорина) 

Nr. Clasa Experimentală 

 

 

Nr. 

Clasa de control 

 

1 19 1 7 

2 15 2 18 

3 18 3 15 

4 9 4 2 

5 16 5 17 

6 20 6 18 

7 10 7 15 

8 16 8 17 

9 20 9 12 

10 17 10 15 

11 15 11 15 

12 7 12 16 

13 16 13 10 

14 17 14 15 

15 5 15 14 

16 17 16 16 

17 15 17 9 

18 8 18 15 

19 15 19 19 

20 15 20 16 

21 19 21 16 

22 16 22 20 

23 8 23 17 

24 17 24 15 

25 18 25 16 

26 15 26 15 

27 10 27 20 

28 16 28 16 

29 17 
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Anexa 4. 

Rezultatele elevilor la testul „Autoevaluarea dezvoltării competențelor comunicative” 

Фотекова Т.А 

Nr. Clasa Experimentală 

 

 

Nr. 

Clasa de control 

 

Etapa de 

constatare 

Etapa de 

control 

Etapa de 

constatare 

Etapa de 

control 

1 1 6 1 2 2 

2 5 6 2 10 10 

3 10 11 3 1 1 

4 2 6 4 6 6 

5 5 9 5 5 5 

6 4 6 6 4 4 

7 6 7 7 10 10 

8 11 11 8 8 8 

9 7 10 9 8 8 

10 8 11 10 8 8 

11 6 10 11 5 5 

12 3 7 12 7 7 

13 7 11 13 3 3 

14 8 10 14 8 8 

15 10 11 15 9 9 

16 7 10 16 2 2 

17 9 10 17 8 8 

18 11 11 18 8 8 

19 2 6 19 1 1 

20 8 11 20 8 8 

21 5 10 21 7 7 

22 9 11 22 5 7 

23 4 10 23 7 7 

24 8 11 24 4 4 

25 3 6 25 5 5 

26 7 10 26 7 7 

27 2 6 27 11 11 

28 5 10 28 5 5 

29 7 11 
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