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COMUNICAREA ÎN CLASĂ. UN PLAN DE INTERVENŢIE
ASUPRA BLOCAJELOR DE COMUNICARE
Ahmed Khalid*
Rezumat
Analiza procesului educaţional include o inventariere şi o investigare în
profunzime a comunicării în clasă, a interacţiunilor dintre elevi şi profesor, a
surselor şi consecinţelor unor disfuncţionalităţi din comunicare şi a evoluţiei
comunicării în timp. Eficienţa comunicării didactice 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. Pornind de la
premisa că sporirea influenţei profesorului asupra elevilor se poate realiza
prin identificarea şi înlăturarea barierelor în comunicare, articolul îşi propune
să sublinieze provenienţa blocajelor de comunicare şi să propună un plan de
ameliorare a comunicării didactice.
Cuvinte-cheie: comunicare didactică, comunicare eficientă, strategii de
comunicare, efecte ale distorsiunilor în comunicare.
Abstract
Educational process requires an analysis and investigation of communication
components, and in deep investigation of the communication in the classroom
including interaction between students and teacher, sources of bottlenecks,
the manner of expressing them and ways to optimize educational
communication. Teaching communication efficiency is improved by several
factors, of which, if they occur, may reduce differences what the teacher
intends to provide to students and what they eventually capture or understand.
These factors depend on the personality of the teacher, student personality,
psychosocial and environmental context. Assuming that stronger influence
of the teacher on students can be achieved by identifying and removing
barriers to communication, the article aims to emphasize the origin of
communication bottlenecks and propose a plan to improve communication
in classroom.
Keywords: teaching communication, efficient communication, strategies of
communication, distortions in communication.
* Doctorand, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din Bucureşti, România;
ahmedkhalidf@yahoo.com
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Comunicarea didactică, aspecte teoretice
Aplicarea experienţei acumulate în materie de comunicare influenţează
considerabil progresul şi evoluţia învăţării, contribuind la educarea generaţiilor
de elevi şi studenţi. În actul educaţional, comunicarea didactică ilustrează, în
acelaşi timp, o preocupare fundamentală pentru profesor şi un instrument
indispensabil utilizat în clasă. Comunicarea educaţională are un caracter deplin
şi integrator, în sensul cuprinderii şi armonizării tuturor faţetelor comunicării,
incluzând limbaje de diferite tipuri (naturale, specifice unui domeniu sau limbaje
artificiale), dar şi utilizarea unor canale de comunicare diferite (comunicare
directă, virtuală sau comunicare multimedia). Comunicarea este o manieră
de exteriorizare psihică umană şi un mod de transmitere a cunoaşterii şi a
emoţiilor, care depinde de factori psihoindividuali, psihosociali, culturali, sociali,
contextuali.
Practica educaţională este percepută de elevi/studenţi şi de profesori ca o
experienţă de comunicare, în care sunt stabilite sau exersate relaţii
interpersonale, în activităţi interactive, colaborative sau în activităţi de
transmitere de informaţii unidirecţionale.
Fiecare compartiment al vieţii individuale, realitatea cotidiană, culturală şi
cea socială, toate acestea se desfăşoară şi evoluează în jurul actelor de
comunicare. De aceea, actele de comunicare reprezintă sau ar trebui să
reprezinte, pentru fiecare persoană, un izvor de autoreflecţie, de cercetări,
dar şi de realizări. Procesul educaţional se află într-o permanentă
metamorfozare şi prefacere, însă între diversele sale ipostaze intervine
întotdeauna comunicarea. Între procesul comunicării didactice şi cel
educaţional, există o relaţie de interdependenţă, mutuală, cu caracter complex
şi plurivalent. Activitatea educaţională presupune înţelegerea ştiinţifică a unui
domeniu, asociată cu priceperea psihopedagogică a procesului instructiveducativ, cu practica comunicării eficiente şi cu experienţa pedagogică.
Însemnătatea conferită actului de comunicare în şcoală este validată şi
susţinută de faptul că acesta fundamentează procesul de învăţare.
Analiza şi investigarea problematicii fenomenului comunicaţional din cadrul
instituţiilor de învăţământ solicită acordarea unei atenţii corespunzătoare
elementelor componente, precum şi a relaţiilor dintre acestea. Perceperea şi
înţelegerea corectă a calităţii, configuraţiei şi structurii comunicării, a aportului
fiecărui element în parte la înfăptuirea întregului, ne determină să sesizăm
complexitatea şi valoarea comunicării în activitatea şi din acţiunile educaţionale.
Modalităţile de tratare a procesului comunicaţional au la bază un evantai de
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ştiinţe, iar investigarea complexă necesită luarea în considerare a tuturor
perspectivelor ştiinţifice. Conceptul de comunicare a primit diverse nuanţări,
semnificaţii şi accente de-a lungul timpului, accepţiuni oferite de ştiinţe precum
antropologie, sociologie, psihologie generală, psihologie socială, pedagogie,
politologie, managementul clasei sau al instituţiei şcolare şi, treptat, au fost
elaborate sau acceptate diverse modele explicative, teoretice, precum cele
care provin din teoria informaţiei, modelul cibernetic, teoria sistemică,
perspectiva semiotică.
Deşi maniera de definire, caracterizare şi explicare a comunicării este distinctă
pentru fiecare ştiinţă sau orientare teoretică, îmbinate, acestea pot oferi o
viziune sofisticată, globală asupra procesului, perspectivă care este superioară
oricărei abordări disciplinare, oferind explicaţii complete, modele şi
instrumente de analiză mai bune.
Comunicarea este un proces aflat în permanentă modificare, prefacere şi
transformare care prezintă următoarele caracteristici:
- relaţie reciprocă într-un anumit context;
- emiterea şi transferul de mesaje între actori sociali, care se fundamentează
pe anumite funcţii şi se subordonează unor norme şi percepţii;
- schimbul de informaţii, cunoştinţe, idei, concepţii, opinii, convingeri şi
sentimente, cu scopul de a obţine anumite reacţii sau răspunsuri
comportamentale la nivel particular (D. McQuail, 1999) .
La aceste caracteristici ar fi de adăugat câteva explicaţii suplimentare care
întregesc tabloul general al unei situaţii de comunicare:
- interacţiunea dintre actorii sociali depinde de contextul social şi de
prescripţiile situaţiei sociale;
- calităţile şi trăsăturile dominante ale interlocutorilor îşi pun amprenta asupra
manierei de emitere şi primire a mesajului;
- comunicarea are adesea un caracter circular, fiecare actor joacă rolul de
emitent şi apoi pe cel de receptor;
- semnificaţia şi interpretarea mesajului depinde de factorii psihologici ai
partenerilor de comunicare, de rolul şi de statutul lor social, de context şi
de cultura comunităţii sau a grupului din care provin.
Însuşirile, calităţile şi elementele componente comunicării îi atribuie acesteia
o plurivalenţă autentică, o complexitate ce nu poate fi exprimată printr-o singură
schemă generală.
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Aspectele disfuncţionale ale comunicării didactice
Activitatea instructiv-educativă şi actul comunicării sunt interconectate, astfel
obstacolele care se ivesc în comunicare afectează considerabil eficienţa
procesului didactic, însă şi activitatea instructiv educativă, prin metodele de
predare - învăţate –evaluare propuse, poate induce efecte asupra comunicării
din clasă. Înţelegerea şi perceperea corectă a diferitelor disfuncţii care apar în
actul comunicării reprezintă primul pas în direcţia controlului asupra
comunicării.
O diagnosticare a disfuncţiilor comunicative sesizabile în procesul educaţional
poate fi elaborată din perspective diferite:
- perspectivă lingvistică: existenţa unor particularităţi ale limbajului şi formelor
de comunicare în activităţile şcolare, nesiguranţă sau ambiguitate în
emiterea mesajului, forma inadecvată de transmitere, incongruenţa dintre
limbajul verbal, cel nonverbal şi paraverbal, incapacitatea de ajustare a
limbajului la interlocutor (de exemplu, utilizarea pentru elevii mici a unor
termeni mult prea tehnici, sofisticaţi), capacitatea limitată a elevului de a
interpreta şi decodifica mesajul;
- perspectivă psihologică: caracteristicile psihologice proprii partenerilor de
comunicare: diferenţe între intenţia profesorului şi disponibilitatea
informaţională a elevului, nivel scăzut al inteligenţei sociale a interlocutorilor,
prejudecăţi şi stereotipii;
- perspectivă psihosocială: identificarea unor caracteristici specifice grupului
şcolar: nivel scăzut al coeziunii grupului,tendinţa spre scindare, promovarea
conduitelor antisociale şi a comportamentelor contraproductive;
- perspectivă contextuală: dispunere nefuncţională a spaţiului, ambianţă fizică
neadecvată sau de natură temporală;
- perspectivă funcţională: identificarea unor factori cauzali care derivă chiar
din desfăşurarea comunicării în procesul educaţional, de exemplu, un stil
autoritar al profesorului sau ca urmare a unor lacune în formarea sa.
Constatarea şi înţelegerea corectă a disfuncţiilor care apar în actul comunicării
reprezintă primul pas în direcţia controlului acestui proces. Recunoaşterea
blocajelor şi a cauzelor care le-a generat permite identificarea modalităţilor
de optimizare şi eficientizare a comunicării (Figura 1).
Factori care produc disfuncţii ale comunicării în clasă
În sistemul educaţional „tradiţional”, eforturile pedagogice au fost focalizate
pe oferirea de informaţii, pe metode expozitive, iar interesul s-a centrat pe
emiterea şi transmiterea informaţiilor unidirecţional, nefiind luaţi în calcul elevii,
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Figura 1. Identificarea aspectelor disfuncţionale în comunicarea didactică
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receptarea, interacţiunea dintre partenerii de comunicare. Metodele didactice
moderne impun nu numai expunerea cunoştinţelor, ci şi convocarea la o
recepţie concordantă, dinamică, de constatare, înţelegere şi practicare a
respectivei informaţii. Transmiterea informaţiei devine comunicare propriu-zisă
în momentul în care informaţiile din mesaj generează o acţiune concordantă
şi implică partenerul într-o interacţiune de comunicare. În acest context,
priceperea profesorului apare ca fiind esenţială pentru a putea îmbunătăţi
procesul de comunicare educaţională; înţelegerea este pe de o parte, mijloc,
pe de altă parte, este şi scop al comunicării umane (Morin, E., 2010) .
Abordarea modernă a comunicării educaţionale are un rol primordial, privilegiat,
prin interesul care i se acordă elevului, ca partener dinamic. În aceste condiţii,
devine evident faptul că relaţia de comunicare dintre profesor şi elev şi
interacţiune reprezintă două dimensiuni esenţiale pentru îmbunătăţirea
procesului de comunicare.
Pentru a interveni eficient în direcţia optimizării comunicării din şcoală, profesorii
trebuie să identifice factorii care pot influenţa comunicarea, relaţiile dintre
aceştia, consecinţele şi tendinţele de evoluţie, dar şi caracteristicile individuale
ale elevilor cu care interacţionează, particularităţile grupului şcolar, contextul
general al comunicării. Se impune ca profesorii să ghideze elevii pas cu pas,
în direcţia obţinerii unor îmbunătăţiri a comunicării în grup, să opereze în aşa
fel încât să obţină o potenţare a dimensiunilor comunicării (Slama-Cazacu,
T.,1973, apud. Tran, V., Stănciugelu, I. 2001).
Îmbunătăţirea comunicării nu se poate efectua printr-o interacţiune formală, ci
prin implicarea voluntară, conştientă a partenerilor, mai ales dacă se
fundamentează pe un tip superior de instruire, care are la bază activizarea
subiecţilor instruirii, pe participarea lor dinamică şi integrală, pe iniţierea de
interacţiuni, schimb de opinii şi confruntări de opinii. (Bocoş, M., 2002)
Eficienţa comunicării didactice este generată de mai mulţi factori, care pot
facilita sau, dimpotrivă, distorsiona comunicarea. Aceşti factori se referă la
personalitatea profesorului, personalitatea elevului, dimensiunile contextului
psihosocial şi ambiental.
Factori referitori la personalitatea elevului:
- nivelul dezvoltării psihice, emoţionale, sociale, un anumit nivel al structurilor
cognitive şi senzoriale, care trebuie sa-i îngăduie receptarea corectă, fără
distorsiuni, înţelegerea şi interiorizarea mesajului;
- deprinderi lingvistice necesare decodificării corecte a mesajului;
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o bază de informaţii, capacităţi şi atitudini stocate în timp, la care să se
raporteze cunoştinţele noi;
disponibilitate de a recepta mesajul, deprinderea de a asculta, implicare
dinamică în actul comunicării, calitatea de ascultare interactivă.

Contextul în care are loc comunicarea:
- canalul de comunicare trebuie să îngăduie ca mesajul să ajungă fără
distorsiuni la receptor (reverberaţii, zgomotele, stările de rumoare);
- utilizarea a cât mai multe canale pentru propagarea informaţiei;
- climatul psihosocial în care se realizează actul comunicării sa fie pozitiv,
armonios.
La nivelul fiecărui element implicat în comunicare pot să intervină blocaje
care prejudiciază calitatea acesteia. Profesorul poate să prevină sau să
elimine situaţiile indezirabile, identificând şi reducând influenţa factorilor
perturbatori.
Un model de eficientizare al comunicării în clasă în 5 etape
Propunem un model personal de analiză şi intervenţie pentru o comunicare
mai eficientă, în 5 etape:
1. Analiza şi evaluarea calităţii comunicării – Răspunde la întrebarea CE
aspecte afectează comunicarea?
Această etapă are ca obiectiv recunoaşterea aspectelor nevralgice,
disfuncţionale, ce pot perturba actul comunicaţional în clasă. Se poate
realiza prin feedback-ul primit de la elevi/studenţi, prin discuţii, chestionare
sau prin focus grup. Identificarea reţelelor de comunicaţie şi a aspectelor
care influenţează negativ comunicarea în clasă sunt foarte importante.
2. Identificarea naturii blocajelor care intervin în actul comunicării - Răspunde
la întrebarea DE CE?
Etapa presupune o viziune globală, integratoare, fiind o etapă în care se
caută factorii/ sursele reale ale blocajelor;
3. Conturarea unei strategii – Răspunde la întrebarea CUM vom face?
Strategiile propuse ţin cont de natura şi componenţa grupului educaţional,
de specificul activităţii, de persoanele implicate şi de context. Vor fi preluate
tehnici care îmbunătăţesc comunicarea şi vor fi adaptate la context, altfel
pot fi un eşec; Câteva astfel de tehnici: ascultarea activă, promptitudinea
şi disponibilitatea de a comunica, mesaje coerente verbale, gesturi şi
postură, alegerea unor modalităţi de a transmite mesaje (în scris sau
oral), a crea empatie, a folosi tehnici de persuasiune (tehnica distorsiunii
temporale, tehnica îndatorării, principiul reciprocităţii, principiul concordanţei
cu ideile anterioare, principiul atribuirii sau al credinţei într-o idee etc.)
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Analiza şi evaluarea calităţii comunicării didactice
- feedback-ul primit de la grupul educaţional;
- identificarea reţelelor de transmitere a informaţiilor;
- iniţierea unor focus-grupuri pentru recunoaşterea aspectelor nevralgice
şi disfuncţionale.

eficientă
Se recomandă menţinerea
acesteia prin:
- consolidarea relaţiei
profesor-elev;
- organizarea unor activităţi
extra-şcolare, cu scopul
îmbunătăţirii relaţiilor de
comunicare intragrupale pe
verticală şi orizontală.

Comunicarea
didactică

-

-

-

-

defavorabilă
Identificarea naturii
blocajelor care intervin în
actul comunicării:
lingvistică – particularităţi
ale limbajului şi formelor
de comunicare;
psihologică – caracteristicile
psihologice proprii
partenerilor comunicării;
psihosocială – dimensiunile
psihosociale specifice
mediului social;
contextuală – influenţele de
natură fizică şi temporală;
funcţională – factorilor
cauzali derivaţi din
desfăşurarea specifică a
comunicării din cadrul
procesului educaţional.

Conturarea unei strategii care să se
fundamenteze pe:
- caracteristicile grupului educaţional;
- natura activităţii educaţionale şi
aspectele contextului social;
- dimensiunile personalităţii actorilor
comunicării.
implementare
- optimizarea procesului instructiv-educativ;
- îmbunătăţirea activităţii de învăţare;
- creşterea influenţei cadrelor didactice asupra grupurilor
educaţionale;
- modelarea unui sistem coerent atitudinal – axiologic – normativ;
- promovarea conduitelor prosociale;
- diminuarea conflictelor intragrupale;
- îmbunătăţirea climatului psihosocial;
- creşterea nivelului de coeziune grupală.

Figura 2. Optimizarea comunicării didactice
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4. Implementarea strategiei pentru care s-a optat – Răspunde la întrebarea
CÂND şi CÂT?
Efectele, repercusiunile unei strategii depind de maniera în care a fost
aplicată şi de momentul aplicării.
5. Analiza efectelor post implementare – Răspunde la întrebarea CU CE
EFECTE?
Efectele mai vizibile în timp sunt, în cazul aplicării unor strategii corecte, la
nivel individual: rezultatele elevilor, în atitudinile şi motivaţia pentru învăţare a
elevului, în conduitele elevului şi îmbunătăţirea activităţii de învăţare; la nivelul
grupului în relaţiile care se construiesc şi se menţin, sporirea influenţei
profesorului, în promovarea unor comportamente dezirabile, diminuarea unor
şi creşterea coeziunii în grup. O astfel de analiză necesită metode şi
instrumente de colectare a datelor similare, pe baza cărora să se poată realiza
comparaţii.
Concluzii
O comunicare bună într-o clasă de elevi, între elevi şi profesor are efecte
asupra fiecărui elev din grup, reflectându-se direct asupra performanţelor
şcolare, motivaţiei de a studia, imaginii personale, dar şi asupra grupului de
elevi, ducând la formarea unei culturi de grup, a unui climat şcolar plăcut,
crescând coeziunea grupului. Dacă comunicarea este bună, probabil este cu
siguranţă un grup funcţional, în care conflictele cele mai frecvente sunt de tip
cognitiv, cu scopul formulării şi rezolvării de probleme.
Pe de altă parte, profesorul care menţine o comunicare de calitate se bucură
de succesul elevilor săi şi, de aceea, va fi indirect motivat pentru profesia sa.
Este important să identificăm la timp blocajele de comunicare, să înţelegem
sursa acestora şi cum putem acţiona asupra factorilor care produc blocajele.
Imaginea de ansamblu privind comunicarea ne îngăduie să înţelegem modul
în care interacţionează factorii respectivi şi să înţelegem pe ce secţiune a
planului de intervenţie vom insista.
Planul de intervenţie în cinci etape, prezentat la final, este util pentru profesor
deoarece este primul pas către o apreciere mai exactă a factorilor care intervin
în comunicare şi a efectelor produse.
Înţelegerea unor interdependenţe între factori îi ajută pe profesori să intervină
conştient în comunicarea didactică.
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