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Comunicarea determină relația interumană, relația om-societate, procesul de 

influență reciprocă. Maniera în care individul monitorizează, controlează, filtrează, 

furnizează sau solicită informația relevantă penru relație, este parte componentă a 

stilului de comunicare și va determina în timp calitatea relației, climatul emoțional 

care caracterizează interacțiunile. Aptitudinea de a comunica este deosebit de 

importantă pentru soluționarea problemelor de orice tip și este una din cele mai 

principale valori pe care omul le dobândește în viață. 

În societatea contemporană, comunicarea a devenit o temă centrală de 

dezbatere, iar literatura de specialitate cuprinde o mare diversitate de lucrări care 

analizaează situaţiile, instrumentele, tehnicile de comunicare în vederea creării unor 

condiţii optime pentru o comunicare autentică şi eficientă. În mod paradoxal, foarte 

puţine cercetări vizează comunicarea interindividuală ca atare. Studiile dedicate 

situaţiilor de schimb între doi indivizi aflaţi în relaţie directă sunt puţine. Din moment 

ce comunicarea presupune a te exprima şi a te face înţeles, apare întrebarea, ce 

condiţii i-ar permite individului să se exprime în situaţia interindividuală în modul cel 

mai autentic cu putinţă. Elementul esenţial în asigurarea calităţii comunicării 

interpersonale este tipul de relaţie dintre persoanele aflate în interacţiune, aceasta 

fiind rezultatul atitudinilor fiecărui actor din cadrul procesului de comunicare. J.C 

Abric în lucrarea sa Psihologia Comunicării menționează că: în actul comunicării 

participă mai mulţi actanți, între care cel care se adresează, adică emiţătorul, şi care 

transmite un mesaj, o informaţie, şi cel care urmează să-l primească, respectiv, 

destinatarul, receptorul. Pentru ca mesajul să-şi îndeplinească funcţiunea, el are 

nevoie de un context la care se referă, pe care destinatarul să-l poată pricepe şi care să 

fie sau verbal sau capabil de a fi verbalizat într-un cod , întru totul sau cel puţin 

parţial , comun atât emiţătorului cât şi receptorului, altfel spus, comun atât celui care 

codează cât şi celui care decodează. Între cei doi participanţi la comunicare mai este 

însă nevoie şi de o legătură psihologică, legătură care să fie în măsură să stabilească 

şi să menţină comunicarea [2.p.14]. 

Conform părerii lui J.C Abric comunicarea reprezintă un act social, deliberat 

sau involuntar, conștient sau nu. Ea este în orice caz unul dintre actele care stau la 

baza legăturii sociale și – sintetizând idea cât se poate de corectă a teoreticienilor noii 

comunicări – nu poți să nu comunici. În acest context teoreticianul Watzlawick 
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menționează: ,,Dacă admitem că, într-o interacțiune, orice comportament are valoarea 

unui mesaj, cu alte cuvinte este o comunicare, rezultă că ,,nu poți să nu comunici” 

indiferent că vrei sau nu” [2. p.15]. 

Privită ca artă, comunicarea presupune talent, maleabilitate şi implicare 

afectivă. Din punct de vedere științific, comunicarea presupune o foarte bună 

stăpânire a teoriei comunicării, dar care poate fi îmbunătăţită doar prin practică, 

exerciţiu şi continuă observaţie. Comunicarea nu se bazează exclusiv pe exprimarea 

orală, ea este un sistem cu multiple canale. Gesturile , mimica, poziția corporală și 

chiar tăcerea sunt acte de comunicare, vehiculează o semnificație. Prin urmare, 

comunicarea are întotdeauna o finalitate, un obiectiv, care poate fi explicit sau 

implicit, conștient sau inconștient. 

Este indiscutabil faptul că aptitudinea comunicativă este una decisivă în 

activitatea cadrului didactic. La fel cum pictorul folosește pensula și culorile, 

muzicianul - instrumentele și notele tot așa și pedagogul folosește comunicarea. 

Așadar, comunicarea presupune, interacţiune, căci altfel avem de-a face cu discursuri 

paralele. Pe cât de importantă problema comunicării este, pe atât de delicată şi dificil 

de realizat. Comunicarea stă la baza actului educaţional. Nu e de ajuns să transmitem 

nişte informaţii pentru ca acestea să aibă efectul pe care îl dorim. De multe ori 

suntem dezamăgiţi că ceea ce am spus noi nu se reflectă în atitudinea interlocutorului. 

Scăpăm însă din vedere adesea, faptul că informaţiile pe care noi le-am furnizat au un 

anumit impact atât emoţional, cât şi din punct de vedere al înţelegerii mesajului. 

Valentina Marinescu în lucrarea sa ,, Introducere în teoria comunicării” 

menționează că: ,,comunicarea interpersonală este un mod fundamental de 

interacțiune psihosocială al persoanelor, realizată prin intermediul schimburilor și a 

semnificațiilor sociale, în vederea obținerii stabilității sau a realizării unor modificări 

de comportament individual sau la nivel de grup” [4. p. 60].  

Problema eficienţei comunicării interpersonale a fost tratată din mai multe 

perspective, printre care: perspectiva umanistă, pragmatică sau cea a schimbului 

social. Reprezentanţii abordării umaniste sunt A. Maslow, G. Allport şi C. Rogers, 

care pun accent pe ideea de deschidere, empatie, suportativitate, sinceritate, reacţie 

onestă
 
în cadrul procesului de comunicare [5.p.79]. 

Pentru a analiza comunicarea interumană, este necesar să o concepem ca  pe o 

interacţiune socială a unor actori, prezenţi într-o situaţie. Aceşti actori se confruntă 

mereu cu un anumit număr de probleme imediate sau pe termen lung, pe care le pot 

rezolva prin comunicare. Prin urmare ea este o parte iminentă a existenței umane, este 

inevitabilă și reflectă involuntar atitudinile  interlocutorilor. 

Atitudinile sunt niște predispoziții acționale, este o cauză a comportamentelor, 

una relativ ascunsă sau inconştientă, ceea ce de altfel o distinge de opinie, care este 
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manifestarea explicită a unei atitudini. Prin urmare, în majoritatea situaţiilor de 

interacţiune, fenomenul care trebuie descoperit şi analizat va fi atitudinea. 

Se consideră că nota diferenţiatoare a atitudinii faţă de alte manifestări psihice 

orientate spre un obiect este bipolaritatea sa, alternativitatea, care arată că subiectul 

este pentru sau contra unui obiect. G.W. Allport, analizând mai mult de o sută de 

definiţii, conchide că elementul cel mai frecvent este bipolaritatea. Între cei doi poli 

există un continuu!, atitudinea putând fi mai mult sau mai puţin favorabilă, astfel 

încât ea are diferite grade de intensitate [apud . 3 p.43] 

Atitudinea are un caracter relativ stabil în timp. În multe definiţii, atitudinile 

sunt caracterizate drept „sisteme durabile de evaluări”. Atitudinile sunt mult mai 

rezistente la schimbări decât cunoştinţele pure, tocmai pentru că în ele este prezent 

elementul afectiv-axiologic. 

Deşi avându-şi originea preponderent în exterior, atitudinea devine o variabilă 

latentă, o predispoziţie, o stare subiectivă, ceva interior şi virtual, Chircev  arată că 

atitudinile obiectivate sub formă de conduită pot fi privite ca relaţii, iar relaţiile 

interiorizate ca fenomene de conştiinţă sunt atitudini. Graţie unităţii dintre atitudini şi 

relaţii, sunt posibile cunoaşterea şi modificarea atitudinilor prin intermediul activităţii 

(şi invers). 

Fiind o luare de poziţie, atitudinea este orientată și influenţată de o valenţă 

pozitivă sau negativă şi de un echilibru, cu alte cuvinte de o anumită intensitate. Ea 

joacă un rol esenţial în sistemul de reprezentare al indivizilor sau al grupurilor. 

„Cheie de boltă a reprezentării situaţiei”, atitudinea va juca un rol major în cadrul 

situaţiei de comunicare [3. p. 45]. 

Într-o situaţie de comunicare interindividuală, orice individ poate să dezvolte 

cinci mari tipuri de atitudini iar orice atitudine creează un anumit tip de relaţie iar 

acestea la rândul lor vor avea consecinţe  asupra comunicării. Fiecare dintre aceste 

atitudini ne oferă posibilitatea să  interacţionăm. Atitudinile se nasc din sentimente 

care se transformă într-un anumit tip de comportament. Primele și cele mai durabile 

sentimente le avem încă din copilărie. Senzațiile, percepțiile și emoțiile care se 

dezvoltă în primii ani de viață sunt esențiale în dezvoltarea ulterioară a personalității. 

Aici un rol esențial îl are familia care după P. Osterireth reprezintă primul și cel mai 

important mediu, cu un rol deosebit în socializaea copilului. L. Golovei evidențiază 

cele mai importante funcții ale familiei printre care se numără alegerea și 

transmiterea valorilor și culturalizarea tinerei generații. Transmiterea valorilor este o 

operație alcătuită din două componente: formarea atitudinilor și învățarea valorilor 

care necesită eforturi permanente din partea părinților. Părinții contribuie la 

dezvoltarea copilului îi oferă sentimentul de siguranță și securitate sentimentul 

propriei valori[1. p. 62]. 
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Copilul moștenește de la părinți calitățile, comportamentul, opiniile bune sau 

rele. Este foarte important de ai forma capacitatea de a însuși doar valorile bune. 

Putem educa o generație sănătoasă care să contribuie,, la prosperarea societății dacă 

se va pune accentul pe promovarea adevăratelor valori, a respectului față de oameni 

și a autodisciplinei pe înțelegerea de către generația în creștere a faptului că anume 

acest lucru se așteaptă de la ea”[1.p.64]. Nu toate famiilile sunt însă orientate de 

aceliași valori și atitudini educative. Diversitatea rezultă, în parte, din structura 

socială a variabilelor: apartenență socio- profesională, nivelul de instruire, mediul de 

rezidență influențează orientarea educativă a părinților. Numeroși autori precum 

(Bawin- Legros 1996, Bourdieu 1974, Hess 1970, Gecas 1979 ș.a) sesizează că 

părinții aparținînd unor categorii socio- economice diferite, trasmit copiilor valori 

diferite:  în clasele mijlocii și superioare sunt valorizate autonomia și stăpânirea de 

sine, imaginația și creativitatea, în timp ce în clasele populare accentul este pus pe 

ordine, curățenie, obediență, respect al vârstei și al regulii exterioare, respectabilitate, 

capacitatea de a evita problemele[1. p.65]. 

În lucrarea de fată am vrut să constatăm gradul de influentă a comunicării 

educaționale asupra atitudinilor părinților făță de copii preșcolari.  Ca instrument de 

măsurare a atitudinilor părintești am folosit testul de A. Varga, V. Stolin privind 

atitudinea parentală.  Acest test reprezintă un chestionar orientat spre studierea 

atitudinii părintelui faţă de copilul său. Conţine 61 itemi şi permite măsurarea 

cantitativă şi calitativă a 5 parametri ai atitudinilor parentale: acceptare–

neacceptare/respingere, cooperare, simbioză, hipersocializare autoritară, 

infantilizare/invalidizare.  

În cadrul experimentului de constatare au participat 41 de părinți. Rezultatele 

obținute în urma chestionării au fost surprinzătoare. Deși, per grup, nivelul de 

acceptare și simbioză a relației părinte – copil este destul de ridicat, nivelul de 

cooperare este mult sub normă iar  gradul de ivalidizare  și hipersocializare autoritară 

foarte înalt. 

Datele obținute denotă asupra faptului că lipsa de încredere şi interes pentru 

problemele şi proiectele de viitor ale copilului, lipsa aprecierii abilităţilor intelectuale 

şi creative a copilului și lipsa stimulării independenţei, iniţiaitvei, tratării copilului de 

la egal la egal poate avea consecințe grave asupa dezvoltării psihice a preșcolarului 

mic. Se poate vorbi despre o manifestare clară a autoritarismului în atitudinea 

parentală, pretinderea unei ascultări şi discipline necondiţionată, prin  impunerea 

părerii proprii  și aplicarea pedepselor drastice pentru orice manifestare de 

independenţă şi nesupunere a copilului. În consecință acest lucru poate spori rata 

copiilor cu un nivel înalt al agresivității infantile. Putem afirma deasemenea despre 

existenţa în atitudinea părintelui a  tendinţei de a-şi infantiliza copilul şi de a-i atribui 

o insolvabilitate personală şi socială. Copilul este tratat ca unul mai mic ca vârstă, iar 
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toate interesele, convingerile, sentimentele lui par  infantile, lipsite de seriozitate. Din 

această cauză părintele este tentat să nu se bazeze pe copil şi să ţină sub control 

minuţios toate acţiunile lui iar acest lucru poate avea consecințe serioase asupra 

viitorului adolescent care va căuta în permanență tutelă, va fi nesigur ușor de 

influiențat și manipulat.  

 

Tabelul 1. Repartizarea subiecților experimentali privind atitudinile părintești după 

testul A.E.Varga și  V.V Stolin (%) 

Atitudini 
Nivele 

Scăzut Mediu Înalt 

Acceptare 14,63 26,82 58,63 

Cooperare 85,36 14,63 0 

Simbioză 0 4,87 95,12 

Hipersocializare autoritară 2,43 7,31 90,34 

Infantilizare invalidizare 17,03 9,75 73,17 

 

Pentru a dermina care este cauza acestor zezultate am hotărît să dermin nivelul 

aptitudinilor de comunicare a cadrelor didactice care într-o oarcare măsură, în 

calitatea lor de pedagogi cu un mai mare grad de autoritate, ar putea influența direct 

sau indirect schimbarea unor atitudini. În acest scop am diagnosticat aptitudinile  

comunicative şi organizatorice COS 1 după V.V Sineavski, B.A Fedorişin. În cadrul 

experimentului au participat 20 cadre didactice [6.p.126]. 

 

Tabelul 2. Nivelul de manifestare a aptitudinilor organizatorice și de comunicare a 

cadrelor didactice după (V.V.Sineavski, B.A.Fedorișin) 

Aptitudini 
Nivele 

Foarte scăzut Scăzut Mediu 

De comunicare 15% 30% 40% 

Organizatorice 20% 15% 50% 

 

Rezultatele obținute au arătat că majoritate respondenților dețin un nivel mediu 

sau scăzut al aptitudinilor comunicative și organizatorice doar 15% dintre cadrele 

didactice dețin un nivel înalt al aptitudinilor comunicative. Prin urmare, pentru a 

interveni la nivel atitudinal caderele didactice ar trebui să schimbe coeficientul la 

nivel comunicațional. În acest scop am stabilit un program formativ în care mi-am 

propus să îmbunătățesc aptitudinile comunicative ale cadrelor didactice  în vederea  

facilitării  și creșterii gradului de implicare a părinților în procesul instructiv educativ 

și sporirii nivelului de cooperare părinte- copil. În cadrul programului am realizat mai 

multe seminare teoretico-practice atât pentru cadrele didactice implicate în 
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experiment cât și pentru părinți. Am organizat un training în trei ședințe pentru 

educatori unde aceștia au învățat să utilizeze modalități și resurse de comunicare, 

tehnici de relaționare în parteneriatul educațional și să-și gestioneze și managerieze 

emoțiile în cadrul comunicării. Cadrele didactice au organizat două ședințe cu părinții 

unde au fost rugate să aducă la cunoștința părinților implicați în experiment metodele 

și tehnicile cele mai relevante în vederea ridicării gradului de cooperare părinte- copil 

precum și despre alegerea și trasmiterea valorilor și culturalizarea generații în 

crestere. Tot în cadrul experimentului formativ educatorii grupelor mică, mare și 

pregătitoare au organizat actvități demostrative în parteneriat cu părinții cu scopul 

consolidării relațiilor de parteneriat educațional, aplicării în practică a cunoștințelor 

teoretice acumulate  în cadrul experimentului formativ  și ridicarea gradului de 

implicare a părinților în viața micuților. La finele experimentlui mi-am propus 

organizarea unei mese rotunde pentru educatori și părinți cu genericul,, Comunicare 

eficientă vs parteneriat de calitate” unde v-oi aborda așa subiecte precum: 

expectanțele educatorilor vis-a-vis de implicarea părinților în procesul instructiv 

educativ și rolul acestora în calitate de formatori principali ai personalitătii în 

devenire a copilului. Care sunt asteptările părinților în ceea ce privește educația 

copilor și ce rol și funcții își asumă personal . În cadrul acestei întilniri nonformale 

participanții v-or avea posibilitatea să facă schimb de experiențe și practici 

educaționale utile care vor veni să consolideze relația de parteneriat educațional și să 

schimbe niște viziuni sau atitudini în beneficiul celor educați.  

În urma parcurgerii programului și experimentului de constatare am dedus 

următoarele concluzii și recomandări: aptitudinile de comunicare ale cadrului 

didactic sunt cel puţin la fel de importante ca şi cunoaşterea în profunzime a 

conţinutului programelor educative. În faţa unei grupe de copii cu profil individual de 

personalitate, cu stiluri diferite de relaționare, cu combinaţii unice de puncte forte şi 

vulnerabilităţi, cu repertorii comportamentale variate ce acoperă nevoi complexe, cu 

un management customizat al emoţiilor, educatorul de vocaţie trebuie să genereze 

soluţii de învăţare creative, eficiente şi personalizate. Dacă va poseda un set de 

abilităţi de comunicare interpersonală ce îi va permite întâlnirea fericită cu fiecare 

dintre zecile de copiii și părinții acestora din instituția în care activează, va asigura un 

climat favorabil, deschis spre cooperare, atunci beneficiarii educației vor avea parte 

de o dezvoltatre armonioasă și de calitate în conformiitate cu normele și cerințele 

impuse atât de documentele de politici educațoanale cât și cele ale societății civile. 

Actul educaţional înseamnă dialog, nu monolog; dialogul presupune empatie, atenţie 

la nevoile celuilalt, disponibilitate şi deschidere, integrarea perspectivei celuilalt, 

chiar şi atunci  – sau mai ales atunci, când apare conflictul. Identificarea şi luarea în 

considerare a opiniei/ poziţiei părintelui chiar dacă aceasta contravine normelor și 

situației acționale. Totodată, educatorul prin prisma acestor aspecte va acționa la 
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nivel atitudinal asupra părinților prescolarilor. Ceea ce faci, ceee ce spui și felul cum 

știi să o faci și să spui va determina întotdeauna o reacție în lanț care va înflueța 

voluntar sau involuntar subiecții cu care esti în interacțiune și va cataliza schimbarea 

atât la nivel comportamental cât și atitudinal. 
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