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spune prostii, sora mea câteodată îşi aduce aminte, dar tot ţine mai mult cu tata. Land prima dată a 
plecat mama, sora mea aha a început să vorbească şi să meargă, când vroia apă spunea îca îc... ”.

Studiul indică că însăşi părinţii reprezintă o sursă de anxietate şi frică pentru copiii: ,,cel mai tare mă 
îngrijorează sănătatea marnei”, ,,auzind întâmplarea multor accidente în care decedează... când părinţii 
s-au întors bolnavii foarte grav, aceasta mă sperie mai mult”, „eram la şcoală la lecţii şi Adrian s-a luat 
la bătaie şi am început să ne batem şi a venit miliţia ...eu mai tare m-am speriat să nu o aducă pe mama 
în ţară înapoi”.

Tristeţea, revolta, nedumerirea copiilor este provocată şi de imposibilitatea comunicării şi relaţionării ne
mijlocite, directe cu părinţii. Comunicarea de la distanţă are pentru copil alt conţinut, altă conotaţie afectivă. 
Studiul ne dovedeşte că copiii manifestă atitudine de protest în raport cu lipsa unuia sau ambilor adulţi şi imposi
bilitatea comunicării directe. Ei protestează prin evitare, refuzul de a comunica: „cunosc un caz, mama a 
plecat peste hotare, copilul a rămas cu tatăl, îl întreabă ce să-ţi trimită mămică, ce jucării, el spune că nu 
vreau nimic, vreau să vii acasă şi se duc să vorbească pe internet şi el fuge, nu vrea să vorbească pe 
Skype, el vrea acasă s-o vadă”', „Câte odată nu vor să răspundă la telefon, copiii mai mici, când îl 
întrebi da de ce nu răspunzi, el spune da de ce nu vine acasă mama sau tata?”. Stările afective ale copiilor 
rămaşi fără îngrijirea părintească în urma migraţiei părinţilor depăşesc, în unele situaţii, limita echilibrului emoţi
onal. Astfel, unii experţi ne-au relatat că: „ copiii ai căror părinţi sunt plecaţi peste hotare...sunt foarte 
violenţi, agresivi, au un comportament indezirabil”. Concluzionăm că impactul migraţiei părinţilor asupra 
afectivităţii copiilor se manifestă prin:

• Copiii rămaşi tară îngrijirea părinţilor plecaţi la muncă peste hotare au o permanentă necesitate de 
saturare emoţională. Această necesitate rămâne nercalizată, iar insuficienţa dc saturaţie emoţională 
sc profilează în comportamentul copilului;

• Conţinutul emoţiilor copiilor rămaşi tară îngrijire părintească, specificul trăirilor afective ale acestora 
denotă că sunt grav afectate cele mai importante funcţii ale familiei nucleare, esenţiale pentru evoluţia 
personalităţii copilului:

-  funcţia psihologică: dc asigurare a suportului emoţional, a unui climat favorabil cu efect terapeutic, 
a nevoilor de securitate, protecţie, incluzând ajutorul mutual bazat pc sentimentul de egalitate, respect 
şi dragoste între parteneri, între părinţi şi copii, între fraţi şi surori;

-  funcţia identitară, implicând asigurarea sentimentului apartenenţei şi coeziunii, construcţia identităţi
lor personale, statutare şi intime ale soţilor şi copiilor, prin transmisia capitalurilor moştenite: a numelui, 
resurselor, istoriilor dc familie, tradiţiilor, potrivit principiului genealogic;

-  funcţia dc socializare a copiilor, menită să asigure îngrijirea şi creşterea lor, procesul instructiv- 
educativ familial şi condiţiile adecvate educaţiei şi pregătirii şcolare şi profesionale a copiilor;

Copiii crescuţi tară dragoste şi fără apropiere sufletească din partea familiei (lipsiţi de ataşament afectiv 
normal) sunt, de regulă, pasivi, indiferenţi, incapabili să cunoască sau să exploreze lumea, îşi vor cheltui energia 
emoţională în căutarea siguranţei afective;
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The Summary

Developing communicative competence involves a level o f performance based on knowledge, skills 
and attitudes and motivation that determines optimum efficiency in business communication topic. Com-
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-mimicafive competence is equally important for both actors involved in educational activity, because: the 
process o f organizing and conducting learning activities o f students is governed by the teacher through 
communication, focusing especially while training students ' communicative skills.

Are discussed in the article gave the communicative behavior o f academics, how to increase effi
ciency and communication on students and formative role o f communication relations training teacher- 
student communication competence. Also highlights the role o f the teacher's communication style in 
developing students; communicative skills through the use o f valence educogene: style stimulating, en
gaging, appealing expression o f verbal communication to create a favorable environment.

Comunicarea didactică privită şi considerată ca model dc formare a capacităţilor comunicative ale stu
denţilor din învăţământul universitar ocupă un loc central în demersul educaţional, dat fiind faptul că în faţa 
universităţii stă sarcina pregătirii studenţilor pentru autoinformare permanentă.

Formarea şi dezvoltarea competenţelor comunicative constă în extrapolarea cunoaşterii lingvistice la si
tuaţiile de comunicare concretă (A.Crişan) şi stă la baza oricărei intervenţii didactice (C.Cucoş, M.lonescu) [3].

Conţinutul cognitiv predat-învăţat în procesul didactic, ca şi influenţa formativă a profesorului asupra 
studentului se pot măsura doar prin mijlocirea unei permanente legături între cei doi poli ai relaţiei educative, care 
determină înţelegerea dintre cadrul didactic şi student în vederea atingerii scopurilor şi desfăşurării activităţii de 
învăţare. Accentul cade în tot mai mare măsură pe interactivitate, pe sporirea rolului activ al studentului-receptor 
şi pe utilizarea întregii palete de retroacţiuni comunicaţionale.

In precizarea conceptuală a comunicării pedagogice se subliniază că procesul de predare-învăţare este o 
formă specifică de comunicare, ce întruneşte toate caracteristicile modelului oferit de teoria comunicării.

Intr-o definire mai concludentă comunicarea didactică este „un transfer complex, multifazial şi prin mai 
multe canale al informaţiei între două entităţi (indivizi sau grupuri) cc-şi asumă simultan şi succesiv rolurile de 
emiţători şi receptori semnificând conţinuturi dezirabileîn contextul procesului instructiv-educativ” (Constantin 
Cucoş) [3].

Reciprocitatea relaţiei comunicaţionale didactice trebuie înţeleasă în primul rând, dar nu exclusiv, în sensul 
că iniţiativa mesajului aparţine şi studentului. Studentul este, în egală măsură cu profesorul, agent al comunicării 
didactice, dar iniţierea mesajului de către student se referă mai puţin la conţinutul cognitiv al ştiinţei pe care 
trebuie să şi-l însuşească şi mai mult la cum poate face acest lucru.

Predarea ca formă dc comunicare didactică este un sistem dc operaţii dc selectare, ordonare şi adecvare 
la nivelul dc gândire al studenţilor, a unui conţinut informaţional şi de transmitere a lui, folosind anumite strategii 
didactice, în scopul atingerii obiectivelor pedagogice. Prin comunicarea didactică se realizează interacţiunea 
profesor-student şi o scrie dc relaţii care influenţează procesul dc predare: relaţii de schimb informaţional, dc 
influenţare reciprocă, dc cooperare, simpatetice faţă de emiţătorul mesajului didactic.

Comunicarea eficientă trebuie să întrunească anumite condiţii:
— conţinutul relevant al mesajelor, informaţie actuală, bine structurată şi organizată, selectată potrivit 

particularităţilor grupului şi de timpul afectat momentelor orei; argumentare logică, exemple riguros 
selecţionate, limbaj corect şi riguros, nivelul dc conceptualizare adecvat studenţilor;

— modul de prezentare: coerenţă logică, strategie de abordare variată, adecvată conţinutului şi scopului, 
alternarea strategiilor (inductivă, deductivă, analogică), implicare afectivă prin exprimarea interesului, 
pasiunii, convingerea studenţilor de autoritatea şi competenţa profesorului;

— stil stimulator, incitant, antrenant, atrăgător al exprimării verbale pentru a crea o ambianţă favorabilă 
comunicării;

— concordanţă între exprimarea verbalizată şi limbajul trupului;
— empatie pentru a putea imprima circulaţiei informaţionale sensul dorit;
— tact în comunicare pentru a preveni distorsiunile: mod politicos de adresare, incitant, stimulator pentru 

a capta atenţia studenţilor şi bunăvoinţa lor de a asculta şi de a participa activ la comunicare.
în actul comunicării, receptorul-student îşi valorifică cunoştinţele, priceperile şi deprinderile, le consolidea

ză în funcţie de relevanţa informaţiei primite. Faptul că informaţia primită aduce ceva nou pentru student îl 
determină să-şi concentreze atenţia, să se implice cu toate capacităţile intelectuale, afective, volitive şi atitudina- 
1c pentru a recepţiona corect mesajul, a-1 înţelege şi a-1 interpreta corect. Dorinţa lui dc a afla ceva nou îl 
determină să asculte activ, iar această dorinţă depinde de calitatea emiterii şi de măsura în care studentul este 
stimulat să-şi exprime părerile proprii.

Formarea competenţei comunicative presupune un nivel de performanţă bazat pe cunoştinţe, capacităţi şi 
atitudini şi un optim motivational care determină eficienţa subiectului într-o activitate [1].

Competenţa comunicativă este importantă deopotrivă pentru educatori şi pentru educabili. Cunoştinţele,
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modul de gândire, vocabularul, deprinderile, priceperile şi conduitele comunicative sunt dobândite prin instruire şi 
educaţie şi îmbogăţite/perfecţionate prin autoinstrucţie şi autoeducaţie. O importanţă deosebită în activitatea cu 
studenţii o are capacitatea empatică a profesorului, constituind o premisă a optimizării relaţiilor şi o condiţie a 
comunicării eficiente.

Comunicarea didactică ţine scama de nivelul de dezvoltare a tuturor caracteristicilor de 
personalitate, de stilul dc comunicare al învăţătorului, de metodele folosite, scopurile şi perspectivele, 

stările afective pozitive, structura dc roluri etc. Pe acest fundal competenţele comunicative ale studenţilor se 
formează în interacţiunea a numeroşi factori de natură psihologică, psihosocială şi pedagogică.

Comunicarea didactică reprezintă „un demers axiomatic al activităţii dc educaţie care presupune un me
saj educaţional elaborat de subiect (profesor), capabil să provoace reacţia formativă a obiectului/subiectului 
educaţiei (studentului), evaluabilă în termeni de conexiune inversă externă şi internă”.

Interconexiunea intre factorii care influenţează dezvoltarea competenţelor comunicative la studenţi poate 
fi prezentată astfel: (vezi tabela)

Stilul comunicării didactice Performanţe comunicative 
(limbă şi comunicare)

Performanţe comunicative 
(cadrul interpersonal)

/. Autoritar blocaje în realizarea 
comunicării verbale

comunicare neeficientă

2. Participativ nivelul înalt 
de comunicare 
productivă

comunicarea eficientă 
personalizată

3. Liberal nivelul înalt
de comunicare neproductivă

comunicarea neeficientă cu aplicarea 
cuvintelor neliterare

După cum vedem, o importantă majoră o are şi influenţa stilului de comunicare al cadrului didactic în 
relaţia sa cu studenţii şi al competenţelor de comunicare ale acestuia în formarea competenţelor comunicative 
ale studenţilor. Formarea competenţelor comunicative la studenţi din perspectiva comunicării didactice depinde 
de relaţiile profesor-student în cadrul activităţilor didactice. Întregul proces de organizare şi desfăşurare a acti
vităţii de instruire a studenţilor este reglementat de profesor prin comunicare, vizând, cu precădere în acelaşi 
timp, formarea capacităţilor comunicative ale educaţilor.

Cele mai bune oportunităţi de dezvoltare a abilităţilor dc comunicare s-au dovedit a fi oferite de însuşi 
exerciţiul comunicativ. Teoretizările savante nu pot decât să explice unele chestiuni privind corectitudinea şi 
precizia exprimării, dar nu pot rezolva blocajele si obstacolele reale resimţite într-o confruntare directă cu un 
interlocutor. Pentru astfel de motive în practica educaţională este necesar ca studenţilor să li se ofere ocaziile de 
a comunica constructiv. Aceasta presupune că, pentru antrenarea studenţilor în procesul comunicativ nu trebuie 
să li se pretindă să vorbească mult. ci să fie găsite modalităţi de intensificare a interacţiunilor student-student, 
student-profesor, în planul schimbului informaţional şi interpersonal. Comunicarea se manifestă astfel, nu doar 
ca o acumulare de cunoştinţe, ci şi ca oportunitate dc coparticipare activă şi veritabilă la orice demers didactic al 
cărui structură astfel va spori dobândirea competenţelor dc comunicare.

în concluzie se poate dc menţionat că, oportunitatea cunoaşterii şi aplicării dc către profesor a problema
ticii generale a comunicării şi a importanţei acesteia pentru efîcientizarea stilului comunicaţional propriu sunt 
premise a formării şi dezvoltării competenţelor comunicative ale studenţilor.

Competenţele comunicative ale studenţilor se formează în principal prin activitatea didactică, de predare- 
învăţare a cunoştinţelor, de formare a capacităţilor dc muncă intelectuală şi dc comunicare interumană, dc unde 
decurge nccesitarea învăţării interactive şi a conlucrării inter studenţi pentru ca fiecare să înveţe dc la fiecare.
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