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1. Caracteristicile emitatorului1. Caracteristicile emitatorului

�� MotivaŃiaMotivaŃia

�� Pentru a transmite un mesaj este nevoie de un Pentru a transmite un mesaj este nevoie de un 
motiv. motiv. Avem un scop şi o facem dintrAvem un scop şi o facem dintr--o anume o anume 
cauză. Cand transmitem un mesaj e nevoie sa cauză. Cand transmitem un mesaj e nevoie sa cauză. Cand transmitem un mesaj e nevoie sa cauză. Cand transmitem un mesaj e nevoie sa 
stim dacă o facem pentru a ne semnala prezenŃa, stim dacă o facem pentru a ne semnala prezenŃa, 
pentru a câştiga simpatii, pentru a ne arăta pentru a câştiga simpatii, pentru a ne arăta 
disponibilitatea, pentru a oferi ajutor etc. disponibilitatea, pentru a oferi ajutor etc. 



EducaŃie şi culturăEducaŃie şi cultură

�� Calitatea comunicării depinde de educaŃie Calitatea comunicării depinde de educaŃie 
noastră, de felul în care nenoastră, de felul în care ne--am format.am format.



TalentulTalentul

�� Individul, în genere, doreşte să comunice o Individul, în genere, doreşte să comunice o 
experienŃă anterioară. Cei mai abili în a transmite experienŃă anterioară. Cei mai abili în a transmite 
acest lucru sunt scriitorii. MulŃi oameni se miră acest lucru sunt scriitorii. MulŃi oameni se miră 
de ce nu sunt ascultaŃi când povestesc diverse de ce nu sunt ascultaŃi când povestesc diverse de ce nu sunt ascultaŃi când povestesc diverse de ce nu sunt ascultaŃi când povestesc diverse 
întâmplări din viaŃă. Răspunsul : pentru că nu întâmplări din viaŃă. Răspunsul : pentru că nu 
ştiu să povestească, nu au talent, nu sunt buni ştiu să povestească, nu au talent, nu sunt buni 
vorbitori sau interlocutori plăcuŃi.vorbitori sau interlocutori plăcuŃi.



RelaŃia personalăRelaŃia personală

�� Socrate neSocrate ne--a îndemnat, cu milenii în urmă, să ne a îndemnat, cu milenii în urmă, să ne 
cunoaştem pe noi înşine. Nu vom reuşi niciodată cunoaştem pe noi înşine. Nu vom reuşi niciodată 
să comunicăm adecvat, dacă nu vom şti care este să comunicăm adecvat, dacă nu vom şti care este 
relaŃia dintre noi ca emiŃători şi ceilalŃi. relaŃia dintre noi ca emiŃători şi ceilalŃi. ObligaŃia ObligaŃia relaŃia dintre noi ca emiŃători şi ceilalŃi. relaŃia dintre noi ca emiŃători şi ceilalŃi. ObligaŃia ObligaŃia 
emiŃătorului este de a şti in ce relaŃie se află cu emiŃătorului este de a şti in ce relaŃie se află cu 
receptorul.receptorul.



Atributele psihoAtributele psiho--fizicefizice

�� «« Ia te uită cine vorbeşteIa te uită cine vorbeşte » exprimă o uimire care ne » exprimă o uimire care ne 
caracterizează reacŃiile ori de câte ori nu vrem să caracterizează reacŃiile ori de câte ori nu vrem să 
luăm în considerare mesajul. In loc să fim atenŃi luăm în considerare mesajul. In loc să fim atenŃi 
la mesaj, la ce ni se transmite, luăm în calcul doar la mesaj, la ce ni se transmite, luăm în calcul doar la mesaj, la ce ni se transmite, luăm în calcul doar la mesaj, la ce ni se transmite, luăm în calcul doar 
emiŃătorul.emiŃătorul.

�� CalităŃile fizice joacă un rol importantCalităŃile fizice joacă un rol important : : nu o să nu o să 

accepte nimeni ca despre alimentaŃia raŃională să accepte nimeni ca despre alimentaŃia raŃională să 

vorbească o persoană supraponderală.vorbească o persoană supraponderală.



2. Caracteristicile receptorului2. Caracteristicile receptorului

�� DiferenŃele culturale sau temperamentale, deşi DiferenŃele culturale sau temperamentale, deşi 
iniŃial reprezintă o piedică în calea comunicării, iniŃial reprezintă o piedică în calea comunicării, 
pot fi transformate în cel mai bun liant de pot fi transformate în cel mai bun liant de 
înŃelegere.înŃelegere.

�� Foarte importante în comunicare sunt evaluarea Foarte importante în comunicare sunt evaluarea 
corectă a interlocutorului, cunoaşterea poziŃiei corectă a interlocutorului, cunoaşterea poziŃiei 
pe care o ocupă acesta în raport cu alŃii dar şi pe care o ocupă acesta în raport cu alŃii dar şi 
cunoaşterea poziŃiei pe care ne situăm noi în cunoaşterea poziŃiei pe care ne situăm noi în 
raport cu el.raport cu el.



FEEDBACKFEEDBACK--ULUL

�� Definire şi caracteristiciDefinire şi caracteristici
�� FeedbackFeedback--ul ul reprezintă reacŃia de răspuns a reprezintă reacŃia de răspuns a 

receptorului la mesajul primit de la emiŃător. receptorului la mesajul primit de la emiŃător. 
Este un mod de a ajuta pe cineva să înŃeleagă Este un mod de a ajuta pe cineva să înŃeleagă Este un mod de a ajuta pe cineva să înŃeleagă Este un mod de a ajuta pe cineva să înŃeleagă 
efectele pe care le produce un anumit mesaj efectele pe care le produce un anumit mesaj 
asupra celui căruia iasupra celui căruia i--a fost adresat mesajul a fost adresat mesajul 
respectiv.respectiv.

�� Pentru a avea un bun răspuns este necesară Pentru a avea un bun răspuns este necesară 
respectarea unor cerinŃe:respectarea unor cerinŃe:



Este obiectiv, nu sentimentalEste obiectiv, nu sentimental

�� Nu trebuie să cerşim aprecieri, nu este nevoie să auzim încă o Nu trebuie să cerşim aprecieri, nu este nevoie să auzim încă o 
dată ce am spus. Să nu ne mulŃumim cu afirmaŃii gen “dată ce am spus. Să nu ne mulŃumim cu afirmaŃii gen “mimi--a a 
plăcutplăcut” sau “” sau “nu minu mi--a plăcuta plăcut”. Este în interesul nostru să aflăm ce a ”. Este în interesul nostru să aflăm ce a 
interesat şi de ce. Feedbackinteresat şi de ce. Feedback--ul nu se referă  la motive, scopuri, ul nu se referă  la motive, scopuri, 
intenŃii şi nu trebuie să apeleze la sentimente. Nu trebuie uitat că intenŃii şi nu trebuie să apeleze la sentimente. Nu trebuie uitat că 
expresiile şi cuvintele de apreciere cu un conŃinut emoŃional expresiile şi cuvintele de apreciere cu un conŃinut emoŃional expresiile şi cuvintele de apreciere cu un conŃinut emoŃional expresiile şi cuvintele de apreciere cu un conŃinut emoŃional 
preponderent negativ dezvoltă o reacŃie defensivă şi blochează preponderent negativ dezvoltă o reacŃie defensivă şi blochează 
comunicarea.comunicarea.

�� Este mai util să ne concentrăm asupra a ceea ce a spus sau făcut Este mai util să ne concentrăm asupra a ceea ce a spus sau făcut 
interlocutorul decât să îl evaluăm descriind caracterul său sau interlocutorul decât să îl evaluăm descriind caracterul său sau 
personalitatea lui în funcŃie de ceea ce a afirmat. personalitatea lui în funcŃie de ceea ce a afirmat. 



Concret, nu principialConcret, nu principial

�� Este mai util să ne referim la situaŃii specifice Este mai util să ne referim la situaŃii specifice 
decât să generalizăm. Feedbackdecât să generalizăm. Feedback--ul trebuie să se ul trebuie să se 
refere la ceva concret: la un comportament care refere la ceva concret: la un comportament care 
a avut loc şi la sentimentele generate de acesta. a avut loc şi la sentimentele generate de acesta. 
Impresiile trebuie comunicate persoanei care Impresiile trebuie comunicate persoanei care Impresiile trebuie comunicate persoanei care Impresiile trebuie comunicate persoanei care 
poate oferi feedback: “poate oferi feedback: “Cand mCand m--ai întrerupt, mai întrerupt, m--am am 
simŃit frustrat, deşi, probabil, nu ai dorit astasimŃit frustrat, deşi, probabil, nu ai dorit asta” în loc ” în loc 
de “ de “ ştiu eu cum procedezi tu, dacă Ńiştiu eu cum procedezi tu, dacă Ńi--aş spune câte miaş spune câte mi--
ai făcut de când neai făcut de când ne--am cunoscut, neam cunoscut, ne--ar apuca paştele ar apuca paştele 
cailorcailor”.”.



Se manifestă la momentul potrivitSe manifestă la momentul potrivit

�� FeedbackFeedback--ul are o eficienŃă mai mare atunci când ul are o eficienŃă mai mare atunci când 
este oferit la scurt timp după ce seste oferit la scurt timp după ce s--a produs a produs 
comportamentul respectiv, dar trebuie să se ia în comportamentul respectiv, dar trebuie să se ia în 
considerare dacă persoana este dispusă să considerare dacă persoana este dispusă să considerare dacă persoana este dispusă să considerare dacă persoana este dispusă să 
primească un feedback în momentul şi locul primească un feedback în momentul şi locul 
respectiv. (Ex. respectiv. (Ex. ComunicăComunică--i cuiva o nemulŃumire a i cuiva o nemulŃumire a 

doua zi, nu la câŃiva ani după ce tedoua zi, nu la câŃiva ani după ce te--a deranjat.)a deranjat.)



Verifică percepŃiaVerifică percepŃia

�� În cazul în care există neclarităŃi în ceea ce În cazul în care există neclarităŃi în ceea ce 
priveşte mesajul, receptorul trebuie săpriveşte mesajul, receptorul trebuie să--şi roage şi roage 
partenerul de dialog să reformuleze mesajul.partenerul de dialog să reformuleze mesajul.



�� Este SolicitatEste Solicitat

�� Este de dorit ca feedbackEste de dorit ca feedback--ul să nu fie impus, ci să fie ul să nu fie impus, ci să fie 
oferit.oferit.

�� Este bine intenŃionatEste bine intenŃionat�� Este bine intenŃionatEste bine intenŃionat

�� Nu trebuie oferit cu scopul de a ne descărca pe celălalt. Nu trebuie oferit cu scopul de a ne descărca pe celălalt. 

�� Este realizabilEste realizabil

�� A aminti unei persoane o neîmplinire sau o slăbiciune A aminti unei persoane o neîmplinire sau o slăbiciune 
va avea drept urmare frustrarea acesteia şi va stopa va avea drept urmare frustrarea acesteia şi va stopa 
comunicarea.comunicarea.



�� Se manifestă directSe manifestă direct

�� Dacă ne adresăm unei săli, este important să ştim ce cred cei care Dacă ne adresăm unei săli, este important să ştim ce cred cei care 
au fost în sală şi nu cei care au auzit câte ceva de pe stradă. au fost în sală şi nu cei care au auzit câte ceva de pe stradă. 
FeedbackFeedback--ul trebuie să fie primit direct de la sursă, nu indirect ul trebuie să fie primit direct de la sursă, nu indirect 
sau prin ricosau prin ricoşeu.şeu.

�� Reprezintă aşteptările primitoruluiReprezintă aşteptările primitorului�� Reprezintă aşteptările primitoruluiReprezintă aşteptările primitorului

�� Nu orice relaŃie se constituie în feedback, fiindcă avem atâtea Nu orice relaŃie se constituie în feedback, fiindcă avem atâtea 
reacŃii câŃi destinatari. Este un proces dinamic de interacŃiune reacŃii câŃi destinatari. Este un proces dinamic de interacŃiune 
prin comunicare interpersonală, iar reacŃia la feedback poate prin comunicare interpersonală, iar reacŃia la feedback poate 
diferită în funcŃie de nevoile şi de particularităŃile primitorului.diferită în funcŃie de nevoile şi de particularităŃile primitorului.

�� Exprimă adevăratele sentimenteExprimă adevăratele sentimente

�� FeedbackFeedback--ul trebuie să includă adevăratele sentimente ale ul trebuie să includă adevăratele sentimente ale 
emiŃătorului şi ale receptorului. emiŃătorului şi ale receptorului. 



Tipuri de feedback Tipuri de feedback 
FeedbackFeedback--ul utilul util

�� demonstrează o încredere reciprocă între interlocutori,demonstrează o încredere reciprocă între interlocutori,
�� trebuie receptat ca o experienŃă comună şi nu ca o opinie, şi cu trebuie receptat ca o experienŃă comună şi nu ca o opinie, şi cu 

atât mai puŃin ca o replică negativă, indiferent de cât de critic atât mai puŃin ca o replică negativă, indiferent de cât de critic 
poate fi conŃinutul,poate fi conŃinutul,

�� să se bazeze pe o ascultare atentă, mai ales din partea să se bazeze pe o ascultare atentă, mai ales din partea 
emiŃătorului, care, de data aceasta este destinatar. Este, desigur, emiŃătorului, care, de data aceasta este destinatar. Este, desigur, emiŃătorului, care, de data aceasta este destinatar. Este, desigur, emiŃătorului, care, de data aceasta este destinatar. Este, desigur, 
greu să ai răbdare să asculŃi după ce Ńigreu să ai răbdare să asculŃi după ce Ńi--ai consumat energia să ai consumat energia să 
transmiŃi un mesaj,transmiŃi un mesaj,

�� comportamentul emiŃătorului trebuie să fie de natură de a+l comportamentul emiŃătorului trebuie să fie de natură de a+l 
ajuta pe receptor să vorbească. Nu e suficient să ne termină ajuta pe receptor să vorbească. Nu e suficient să ne termină 
discursul, prezentarea, emisiunea etc decât după ce am primit discursul, prezentarea, emisiunea etc decât după ce am primit 
reacŃii şi lereacŃii şi le--am analizat.am analizat.



FeedbackFeedback--ul negativul negativ

�� EmiŃătorul trebuie să fie precaut, optimist şi EmiŃătorul trebuie să fie precaut, optimist şi 
pregătit în clipa în care ia contact cu un feedback pregătit în clipa în care ia contact cu un feedback 
negativ. Cand primim un feedback negativ e negativ. Cand primim un feedback negativ e 
bine să aşteptăm un timp pentru a calma starea bine să aşteptăm un timp pentru a calma starea bine să aşteptăm un timp pentru a calma starea bine să aşteptăm un timp pentru a calma starea 
emoŃională. Scopul feedbackului negativ este emoŃională. Scopul feedbackului negativ este 
acela de a veni în ajutorul persoanei criticate săacela de a veni în ajutorul persoanei criticate să--
şi dea seama de efectele negative ale şi dea seama de efectele negative ale 
comportamentului său şi să dezvolte sentimentul comportamentului său şi să dezvolte sentimentul 
de vinovăŃie.de vinovăŃie.



Feedbackul pozitivFeedbackul pozitiv

�� Are drept scop confirmarea realizărilor. El Are drept scop confirmarea realizărilor. El 
motivează liderul de grup cât şi membrii motivează liderul de grup cât şi membrii 
acestuia. Are  arie largă de manifestare: de la acestuia. Are  arie largă de manifestare: de la 
simplu simplu dada spus neformal până la descoperirea spus neformal până la descoperirea simplu simplu dada spus neformal până la descoperirea spus neformal până la descoperirea 
talentelor de excepŃie.talentelor de excepŃie.



Functiile limbajuluiFunctiile limbajului

�� Karl BKarl Bühler ühler –– Teoria limbii (1934), inventatorul Teoria limbii (1934), inventatorul 
cuvintelor cuvintelor mesaj, emitator, receptormesaj, emitator, receptor, delimita evolutia , delimita evolutia 
limbajelor prin 3 functii: expresiva, apelativa, limbajelor prin 3 functii: expresiva, apelativa, 
descriptiva.descriptiva.

�� Functia expresivaFunctia expresiva (emotiva)(emotiva)–– centrata pe centrata pe 
emitatorul mesajului, exprima o stare interioara, emitatorul mesajului, exprima o stare interioara, 
o emotie. Ea dezvaluie emotiile si starile interne o emotie. Ea dezvaluie emotiile si starile interne 
ale emitatorului. ( ale emitatorului. ( of, au, brr, Doamne  fereste, fiof, au, brr, Doamne  fereste, fi--ar sa ar sa 
fiefie))



�� Functia impresiva Functia impresiva –– centrata pe receptorul centrata pe receptorul 
mesajului, responsabila de impresionarea, mesajului, responsabila de impresionarea, 
implicarea si punerea in cauza a acestuia. Functia implicarea si punerea in cauza a acestuia. Functia 
impresiva se manifesta p cea deimpresiva se manifesta p cea de--a doua treapta a doua treapta 
de evolutie a limbajului si este accesibila omului, de evolutie a limbajului si este accesibila omului, de evolutie a limbajului si este accesibila omului, de evolutie a limbajului si este accesibila omului, 
plantelor, animalelor. Tipatul de alarma al unei plantelor, animalelor. Tipatul de alarma al unei 
pasari face ca stolul sapasari face ca stolul sa--si ia zborul, o persoana si ia zborul, o persoana 
care face cu mana la fereastra trenului ii umple care face cu mana la fereastra trenului ii umple 
ochii si inima de lacrimi sau de bucurie altei ochii si inima de lacrimi sau de bucurie altei 
persoane.persoane.



�� Functia referentialaFunctia referentiala –– centrata pe obiectul si centrata pe obiectul si 
contextul comunicarii si permite descrierea, contextul comunicarii si permite descrierea, 
reprezentarea si evocarea unor obiecte sau fapte reprezentarea si evocarea unor obiecte sau fapte 
care scare s--au petrecut in trecut, se vor petrece in au petrecut in trecut, se vor petrece in care scare s--au petrecut in trecut, se vor petrece in au petrecut in trecut, se vor petrece in 
viitor sau nu se vor petrece niciodata (ex un viitor sau nu se vor petrece niciodata (ex un 
razboi intergalactic). Este o functie informativa razboi intergalactic). Este o functie informativa 
care expune continutul mesajului. Buhler a care expune continutul mesajului. Buhler a 
numitnumit--o o descriptivadescriptiva sau rsau reprezentativaeprezentativa. Are doar . Are doar 
limbaj verbal si priveste exclusiv omul.limbaj verbal si priveste exclusiv omul.



�� Filosoful Karl Popper adauga o a patra Filosoful Karl Popper adauga o a patra –– functia functia 

manipulatoare. manipulatoare. Isi gaseste aplicatii pragmatice si Isi gaseste aplicatii pragmatice si 
terapeutice in programarea neuroterapeutice in programarea neuro--lingvistica. lingvistica. 
Consecinta frapanta este ca , sub aspectul Consecinta frapanta este ca , sub aspectul Consecinta frapanta este ca , sub aspectul Consecinta frapanta este ca , sub aspectul 
stapanirii puterii limbajului, persoanele care pot stapanirii puterii limbajului, persoanele care pot 
influenta, manipula, argumenta, convinge sunt influenta, manipula, argumenta, convinge sunt 
superioare celor care pot doar informa.superioare celor care pot doar informa.



�� Roman Jakobson distinge 6 functii ale limbajului: Roman Jakobson distinge 6 functii ale limbajului: 
expresiva, impresiva, referentiala, fatica, metalingvistica expresiva, impresiva, referentiala, fatica, metalingvistica 
si poetica.si poetica.

�� emotiva emotiva (se refera la (se refera la emiŃătoremiŃător); ); 
�� conativa conativa (se fixează asupra (se fixează asupra receptoruluireceptorului); ); �� conativa conativa (se fixează asupra (se fixează asupra receptoruluireceptorului); ); 
�� referentiala referentiala (trimite la context, stabileşte (trimite la context, stabileşte referentulreferentul); ); 
�� fatica fatica (menŃine (menŃine contactulcontactul dintre interlocutori);dintre interlocutori);
�� metalingvistica metalingvistica (are rolul de clarificare a (are rolul de clarificare a codului);codului);

�� poetica poetica (presupune concentrarea atenŃiei asupra (presupune concentrarea atenŃiei asupra 
mesajuluimesajului))



�� 1. EMITATORUL1. EMITATORUL –– demareaza comunicarea, demareaza comunicarea, 
elaboreaza continutul mesajuluielaboreaza continutul mesajului. El alege . El alege 
mijlocul de comunicare si limbajul astfel incat mijlocul de comunicare si limbajul astfel incat 
receptorul sareceptorul sa––i inteleaga mesajul formulat. i inteleaga mesajul formulat. 
Emitatorul are dreptul de a alege receptorul cu Emitatorul are dreptul de a alege receptorul cu Emitatorul are dreptul de a alege receptorul cu Emitatorul are dreptul de a alege receptorul cu 
care doreste sa comunice.care doreste sa comunice.

�� 2. MESAJUL2. MESAJUL ––este forma fizica in care este forma fizica in care 
emitatorul codifica informatia, poate fi un ordin, emitatorul codifica informatia, poate fi un ordin, 
o idee, un gand. Mesajul are ca obiectiv o idee, un gand. Mesajul are ca obiectiv 
informarea, convingerea, impresionarea, informarea, convingerea, impresionarea, 
amuzarea, obtinerea unui actiuni.amuzarea, obtinerea unui actiuni.



�� Mesajul este supus unui proces de codificare si Mesajul este supus unui proces de codificare si 
decodificare dintre cele doua persoane, decodificare dintre cele doua persoane, 
emitatorul codifica mesajul trimis iar receptorul emitatorul codifica mesajul trimis iar receptorul 
decodifica mesajul primit. Mesajul este elementul decodifica mesajul primit. Mesajul este elementul 
care contine simbolurile verbale si noncare contine simbolurile verbale si non--verbale. verbale. care contine simbolurile verbale si noncare contine simbolurile verbale si non--verbale. verbale. 
Exemplu: ”Te rog sa treci pe la mine cand te Exemplu: ”Te rog sa treci pe la mine cand te 
intorci!”intorci!”



�� 3. MIJLOCUL DE COMUNICARE sau 3. MIJLOCUL DE COMUNICARE sau 
canalul de comunicare este drumul parcurs canalul de comunicare este drumul parcurs 
de mesaj dinspre emitator spre receptor. de mesaj dinspre emitator spre receptor. 
Poate fi formal Poate fi formal ––comunicare ce urmeaza comunicare ce urmeaza 
structura ierarhica si informal structura ierarhica si informal –– cand cand 
Poate fi formal Poate fi formal ––comunicare ce urmeaza comunicare ce urmeaza 
structura ierarhica si informal structura ierarhica si informal –– cand cand 
comunicarea provine din interactiunile comunicarea provine din interactiunile 
sociale si legaturile informale. Mijlocul de sociale si legaturile informale. Mijlocul de 
comunicare cuprinde comunicare cuprinde dialogul, conversatia dialogul, conversatia 
telefonica, faxul, etelefonica, faxul, e--mailul, posta, televiziune, mailul, posta, televiziune, 
internet etc.internet etc.



�� 4. CODUL (limbajul) 4. CODUL (limbajul) 

–– considerente verbale (cuvinte)considerente verbale (cuvinte)

-- --considerente nonconsiderente non--verbale (timp, spatiu, verbale (timp, spatiu, 
limbajul corpului)limbajul corpului)limbajul corpului)limbajul corpului)

considerente paraverbale (voce, ritm, considerente paraverbale (voce, ritm, 
tonalitate, pauze etc)tonalitate, pauze etc)



�� 5. 5. RECEPTORUL este persoana care RECEPTORUL este persoana care 
primeste mesajul, dar ascultarea mesajului primeste mesajul, dar ascultarea mesajului 
este la fel de importanta ca si transmiterea este la fel de importanta ca si transmiterea 
ei. Sei. Stie sau nu sa asculte; intelege sau nu ceea ce tie sau nu sa asculte; intelege sau nu ceea ce 
i se transmite;i se transmite;i se transmite;i se transmite;

�� 6. CONTEXTUL6. CONTEXTUL –– conjunctura in care a avut conjunctura in care a avut 
loc transmiterea mesajului (locul destinat loc transmiterea mesajului (locul destinat 
comunicarii, momentul si comportamentul comunicarii, momentul si comportamentul 
interlocutorilor conteaza foarte mult).interlocutorilor conteaza foarte mult).



Tipare ale comunicariiTipare ale comunicarii

�� 1. Comunicare formala si informala1. Comunicare formala si informala

�� 2. Comunicare intrapersonala, interpersonala, de 2. Comunicare intrapersonala, interpersonala, de 
grup, publica si de masagrup, publica si de masa

�� 3. Comunicarea orala3. Comunicarea orala�� 3. Comunicarea orala3. Comunicarea orala

�� 4. Comunicarea grafica si demonstrativa4. Comunicarea grafica si demonstrativa

�� 5. Comunicarea scrisa5. Comunicarea scrisa

�� 6. Comunicare prin atitudine6. Comunicare prin atitudine



1. Comunicarea formala si informala1. Comunicarea formala si informala

�� Mesajele care circulă pe canalele reglementate, Mesajele care circulă pe canalele reglementate, 
prestabilite ale unei organizaŃii, institutii etc. prestabilite ale unei organizaŃii, institutii etc. 
constituie constituie comunicarea formalăcomunicarea formală. ConŃinutul . ConŃinutul 
comunicării este legat de activitatea instituŃiei, de comunicării este legat de activitatea instituŃiei, de comunicării este legat de activitatea instituŃiei, de comunicării este legat de activitatea instituŃiei, de 
muncă şi de tot ceea ce este legat de aceasta. muncă şi de tot ceea ce este legat de aceasta. 
Comunicarea formală poate consta din mesaje Comunicarea formală poate consta din mesaje 
verbale, nonverbale, scrise, sub formă de verbale, nonverbale, scrise, sub formă de 
scrisori, mesaje telefonice, mesaje radio, scrisori, mesaje telefonice, mesaje radio, 
imprimate, note interne.imprimate, note interne.



�� ReŃeaua de ReŃeaua de comunicarecomunicare formală cuprinde formală cuprinde 
canale formale, create prin stabilirea unui sistem canale formale, create prin stabilirea unui sistem 
formal de responsabilităŃi conform structurii formal de responsabilităŃi conform structurii 
ierarhice a organizaŃiei/institutiei. ReŃeaua ideală ierarhice a organizaŃiei/institutiei. ReŃeaua ideală ierarhice a organizaŃiei/institutiei. ReŃeaua ideală ierarhice a organizaŃiei/institutiei. ReŃeaua ideală 
este cea care conŃine canalele de este cea care conŃine canalele de comunicarecomunicare de de 
jos în sus, de sus în jos, pe orizontală. Deseori jos în sus, de sus în jos, pe orizontală. Deseori 
direcŃia de direcŃia de comunicarecomunicare pe orizontală lipseşte pe orizontală lipseşte 
sau este ineficientă şi în acest fel scade sau este ineficientă şi în acest fel scade 
exactitatea informaŃiilor.exactitatea informaŃiilor.



�� De obicei, intrDe obicei, intr--un grup de lucru, liderul este cel un grup de lucru, liderul este cel 
care elaboreaza normele relationale, iar angajatii care elaboreaza normele relationale, iar angajatii 
trebuie sa le respecte.trebuie sa le respecte.

�� Managerul/liderul Managerul/liderul autocratautocrat (bazat pe control (bazat pe control �� Managerul/liderul Managerul/liderul autocratautocrat (bazat pe control (bazat pe control 
rigid) stabileste obiectivele rigid) stabileste obiectivele –– comunicare comunicare 
unidirectionala (in sens descendent).unidirectionala (in sens descendent).

�� Managerul/liderul de tip Managerul/liderul de tip participativ participativ (bazat pe (bazat pe 
autocontrol) stabileste obiectivele impreuna cu autocontrol) stabileste obiectivele impreuna cu 
subordonatii subordonatii –– comunicare bidirectionala.comunicare bidirectionala.



�� Golul creat între cerinŃele sistemului formal şi Golul creat între cerinŃele sistemului formal şi 
cele ale întregului sistem al organizaŃiei este cele ale întregului sistem al organizaŃiei este 
completat de sistemul de completat de sistemul de comunicare comunicare 
informalainformala. Acesta este alcătuit dintr. Acesta este alcătuit dintr--un număr un număr informalainformala. Acesta este alcătuit dintr. Acesta este alcătuit dintr--un număr un număr 
mare de mesaje, păreri şi expresii ale mare de mesaje, păreri şi expresii ale 
sentimentelor angajaŃilor; ea se desfăşoară pe sentimentelor angajaŃilor; ea se desfăşoară pe 
canale dictate de necesităŃile zilnice, care nu canale dictate de necesităŃile zilnice, care nu 
corespund cu cele ale comunicării formale.corespund cu cele ale comunicării formale.



�� Leon Festinger după ce a efectuat un număr de studii Leon Festinger după ce a efectuat un număr de studii 
asupra comunicării, a găsit trei surse de tensiune care asupra comunicării, a găsit trei surse de tensiune care 
genereaza comunicarea informală între grupuri: genereaza comunicarea informală între grupuri: 

1. pentru a simŃi apartenenŃa la grup, angajaŃii trebuie să1. pentru a simŃi apartenenŃa la grup, angajaŃii trebuie să--şi şi 
comunice opiniile, atitudinile importante, astfel comunice opiniile, atitudinile importante, astfel comunice opiniile, atitudinile importante, astfel comunice opiniile, atitudinile importante, astfel 
informaŃia circulă în mod neoficial în întreaga informaŃia circulă în mod neoficial în întreaga 
organizaŃie şi între grupuri, subgrupuri. organizaŃie şi între grupuri, subgrupuri. 

2. angajaŃii îşi exprimă speranŃele şi ambiŃiile în legătură cu 2. angajaŃii îşi exprimă speranŃele şi ambiŃiile în legătură cu 
nevoile lor de realizare, afiliere, putere. nevoile lor de realizare, afiliere, putere. 

3. angajaŃii trebuie să exprime sentimente de bucurie, 3. angajaŃii trebuie să exprime sentimente de bucurie, 
ostilitate, supărare, etcostilitate, supărare, etc



2.1. Comunicare intrapersonala2.1. Comunicare intrapersonala

�� Fereastra lui JohariFereastra lui Johari

Cunoscut de Cunoscut de 
sinesine

Necunoscut Necunoscut 
de sinede sine

Cunoscut de Cunoscut de Zona Zona Zona oarbaZona oarbaCunoscut de Cunoscut de 
altiialtii

Zona Zona 
deschisadeschisa

Zona oarbaZona oarba

Necunoscut Necunoscut 
de altiide altii

Zona Zona 
ascunsaascunsa

Zona Zona 
necunoscutanecunoscuta



2.2. Comunicarea interpersonala2.2. Comunicarea interpersonala

�� Comunicarea Comunicarea fata in fata: fata in fata: o ceremonie, o discutie, o ceremonie, o discutie, 
o intalnire de afaceri etc. Tipul comunicarii o intalnire de afaceri etc. Tipul comunicarii 
interpersonale poate fi oral, telefonic sau scris.interpersonale poate fi oral, telefonic sau scris.

�� Puncte importante:Puncte importante:�� Puncte importante:Puncte importante:

�� Controlul asupra temeiControlul asupra temei

�� Captarea atentieiCaptarea atentiei

�� AnturajulAnturajul



2.3. Comunicarea de grup2.3. Comunicarea de grup

�� Grupul de munca este format dintrGrupul de munca este format dintr--un colectiv (minim un colectiv (minim 
2 persoane) care conlucreaza intr2 persoane) care conlucreaza intr--un scop comun, sub un scop comun, sub 
conducerea unui lider.conducerea unui lider.

�� Lipsa omogenitatii in grup ingreuneaza comunicarea → Lipsa omogenitatii in grup ingreuneaza comunicarea → 
competenta si talent din partea competenta si talent din partea competenta si talent din partea competenta si talent din partea 
managerului/liderului/sefului.managerului/liderului/sefului.

�� Colaborare usoara cu un reprezentant harnic si Colaborare usoara cu un reprezentant harnic si 
ambitios.ambitios.

�� Colaborare dificila cu un membru incompetent si Colaborare dificila cu un membru incompetent si 
recalcitrant.recalcitrant.



�� La nivelul grupului comunicarea poate fi:La nivelul grupului comunicarea poate fi:

-- descendentadescendenta (de tip autoritar, democratic, permisiv);(de tip autoritar, democratic, permisiv);

-- ascendentaascendenta-- ceam mai cunoscuta metoda de alare a ceam mai cunoscuta metoda de alare a 
informatiilor la varful organizatiei;informatiilor la varful organizatiei;informatiilor la varful organizatiei;informatiilor la varful organizatiei;

-- orizontalaorizontala –– la nivele ierarhice similare;la nivele ierarhice similare;

-- oblicaoblica –– modalitatea de a scurta drumul unei informatii modalitatea de a scurta drumul unei informatii 
prin evitarea unr cai ocolitoare de transmitere. (sefprin evitarea unr cai ocolitoare de transmitere. (sef--
echipa, liderechipa, lider--reprezentant, membrii echipei).reprezentant, membrii echipei).



2.4. Comunicarea publica2.4. Comunicarea publica

�� Are o tinta precisa : Are o tinta precisa : auditoriul.auditoriul.
�� Durata: maxim 20 min. Unele persoane citesc, Durata: maxim 20 min. Unele persoane citesc, 

altele se exprima liber, altele folosesc handoutsaltele se exprima liber, altele folosesc handouts--
uri sau suporturi vizuale ( slideuri sau suporturi vizuale ( slide--uri, prezentari uri, prezentari uri sau suporturi vizuale ( slideuri sau suporturi vizuale ( slide--uri, prezentari uri, prezentari 
Power Point). Publicul poate fi:Power Point). Publicul poate fi:

-- ostil:ostil: vocifereaza, comenteazavocifereaza, comenteaza

-- neutruneutru: nu reactioneaza : nu reactioneaza 

-- indecis: indecis: nu e hotarat asupra atitudinii oratoruluinu e hotarat asupra atitudinii oratorului

-- sustinatorsustinator: aproba si simpatizeaza oratorul.: aproba si simpatizeaza oratorul.



2.5. Comunicarea de masa2.5. Comunicarea de masa

�� Destinatarii mesajului de masa nu sunt propriuDestinatarii mesajului de masa nu sunt propriu--
zis cunoscuti zis cunoscuti –– public generic.public generic.

�� FeedbackFeedback--ul informatiei trebuie studiat prin ul informatiei trebuie studiat prin 
mijloace specifice.mijloace specifice.mijloace specifice.mijloace specifice.

�� Comunicarea de masa mizeaza pe Comunicarea de masa mizeaza pe ««bombebombe»»
informative, pe impactul noului, pe senzatii tari.informative, pe impactul noului, pe senzatii tari.



3. Comunicarea orala3. Comunicarea orala

�� Cea mai uzuala forma de exprimare, preferata Cea mai uzuala forma de exprimare, preferata 
datorita calitatilor sale: o cale directa de datorita calitatilor sale: o cale directa de 
abordare, expunere, rezolvare a unor probleme, abordare, expunere, rezolvare a unor probleme, 
ofera sansa verificarii rapide a modului in care ofera sansa verificarii rapide a modului in care ofera sansa verificarii rapide a modului in care ofera sansa verificarii rapide a modului in care 
mesajul a ajuns la receptor, poate uza imediat de mesajul a ajuns la receptor, poate uza imediat de 
argumente suplimentare, face apel la explicatii, argumente suplimentare, face apel la explicatii, 
comparatii greu de realizat intrcomparatii greu de realizat intr--o alta maniera, da o alta maniera, da 
posibilitatea vizualizarii reactiei interlocutorului.posibilitatea vizualizarii reactiei interlocutorului.



�� Trasaturi ale persoanelor cu abilitati de Trasaturi ale persoanelor cu abilitati de 
comunicare:comunicare:

-- Expresivitatea figurii, gesturilor si cuvintelor;Expresivitatea figurii, gesturilor si cuvintelor;

Talentul oratoric;Talentul oratoric;-- Talentul oratoric;Talentul oratoric;

-- Stapanirea limbii in care se transmite/recepteaza Stapanirea limbii in care se transmite/recepteaza 
informatia;informatia;

-- Charisma;Charisma;



�� Tipuri de charisma:Tipuri de charisma:

-- MesianicaMesianica (Iisus Christos, Dalai(Iisus Christos, Dalai--Lama);Lama);

-- Cezariana Cezariana (sist. politic autoritar (sist. politic autoritar –– Iulius Cezar);Iulius Cezar);

EroicaEroica (Gavroche, Ecaterina Teodoroiu);(Gavroche, Ecaterina Teodoroiu);-- EroicaEroica (Gavroche, Ecaterina Teodoroiu);(Gavroche, Ecaterina Teodoroiu);

-- Totalitara Totalitara (fixism ideologic(fixism ideologic-- Stalin, Hitler);Stalin, Hitler);

-- Populista Populista (in context de criza democratica, (in context de criza democratica, 
miscari de masa, ex. lider de sindicat).miscari de masa, ex. lider de sindicat).



4. Comunicarea grafica si 4. Comunicarea grafica si 
demonstrativademonstrativa

�� Are un impact hotarator asupra auditoriului, Are un impact hotarator asupra auditoriului, 
necesita o buna pregatire, accentul comunicarii necesita o buna pregatire, accentul comunicarii 
este fixat nu doar pe calitatea imaginii, respectiv este fixat nu doar pe calitatea imaginii, respectiv 
a sunetului dar si pe aspectul de imbinare a a sunetului dar si pe aspectul de imbinare a a sunetului dar si pe aspectul de imbinare a a sunetului dar si pe aspectul de imbinare a 
elementelor de prezentare cu cele logice, de stil elementelor de prezentare cu cele logice, de stil 
si de argumentare faptica. Ex. conferinta video.si de argumentare faptica. Ex. conferinta video.

�� Comunicare graficComunicare grafic--demonstrativa demonstrativa -- mijloace: mijloace: 
flipchart, tabla etc.flipchart, tabla etc.



5. Comunicarea scrisa5. Comunicarea scrisa

�� Argumentarea comunicarii scrise nu e neaparat Argumentarea comunicarii scrise nu e neaparat 
mai buna decat a celei orale, insa uneori e mai buna decat a celei orale, insa uneori e 
predilecta ( Verba volant, scripta manent).predilecta ( Verba volant, scripta manent).

�� Scrisul reflecta raportul formaScrisul reflecta raportul forma--continut continut –– teoria teoria �� Scrisul reflecta raportul formaScrisul reflecta raportul forma--continut continut –– teoria teoria 
formelor fara fond, T. Maiorescu_ introducerea formelor fara fond, T. Maiorescu_ introducerea 
unor institutii imitate dupa cele ocidentale si unor institutii imitate dupa cele ocidentale si 
carora nu le corespundea un fond adecvat in carora nu le corespundea un fond adecvat in 
mentalitatea romanilor.mentalitatea romanilor.



�� Firma: scrisoare de afaceri, procesFirma: scrisoare de afaceri, proces--verbal, verbal, 
raport, fisa postului;raport, fisa postului;

�� Comunicare Comunicare onon--lineline ––transmiterea de transmiterea de 
informatii prin Internet si navigarea spre o informatii prin Internet si navigarea spre o informatii prin Internet si navigarea spre o informatii prin Internet si navigarea spre o 
locatie doritalocatie dorita



6. Comunicarea prin atitudine6. Comunicarea prin atitudine

�� Comunicarea prin atitudine face referire la un Comunicarea prin atitudine face referire la un 
complex de componente:complex de componente:

-- Limbajul nonLimbajul non--verbal (al trupului)verbal (al trupului)

Limbajul paraverbalLimbajul paraverbal-- Limbajul paraverbalLimbajul paraverbal

-- Limbajul actiunilor si deciziilorLimbajul actiunilor si deciziilor

-- Limbajul ambientalLimbajul ambiental

-- Limbajul culorilorLimbajul culorilor



�� 1. 1. Limbajul nonLimbajul non--verbalverbal este reflectat, in este reflectat, in 
principiu, de pozitia si miscarea corpului (gesturi, principiu, de pozitia si miscarea corpului (gesturi, 
postura, mimica). Exista o mimica pentru fiecare postura, mimica). Exista o mimica pentru fiecare 
tip de manifestare.tip de manifestare.tip de manifestare.tip de manifestare.

�� Sa ne oprim asupra comunicarii atitudinale care Sa ne oprim asupra comunicarii atitudinale care 
marcheaza limbajul trupului:marcheaza limbajul trupului:

-- Mana intinsa in semn de salut nu trebuie sa fie Mana intinsa in semn de salut nu trebuie sa fie 
transpirata;transpirata;



-- O figura deschisa, zambitoare lasa o impresie O figura deschisa, zambitoare lasa o impresie 
buna la o intalnire;buna la o intalnire;

-- Vorbitorul trebuie sa adopte o pozitie dreapta, Vorbitorul trebuie sa adopte o pozitie dreapta, 
sa priveasca deschis auditoriul si sa nu faca exces sa priveasca deschis auditoriul si sa nu faca exces sa priveasca deschis auditoriul si sa nu faca exces sa priveasca deschis auditoriul si sa nu faca exces 
de mimica;de mimica;

-- In defavoare sunt muscatul buzelor, baterea In defavoare sunt muscatul buzelor, baterea 
tactului etc.tactului etc.

-- Respiratia trebuie controlata (semn de enervare).Respiratia trebuie controlata (semn de enervare).



�� Ex de gesturi: Ex de gesturi: 

-- ChinaChina: nu imbratisa, nu saruta, nu mangaia un : nu imbratisa, nu saruta, nu mangaia un 
chinez, fiindca nu le plac contactele fizice. chinez, fiindca nu le plac contactele fizice. 
Trebuie sa bei ceaiul care ti se ofera, in semn de Trebuie sa bei ceaiul care ti se ofera, in semn de Trebuie sa bei ceaiul care ti se ofera, in semn de Trebuie sa bei ceaiul care ti se ofera, in semn de 
respect si de acceptare a traditiilor.respect si de acceptare a traditiilor.

-- JaponiaJaponia: salutul tip plecaciune (reverenta) este : salutul tip plecaciune (reverenta) este 
mult mai apreciat decat stransul mainii.mult mai apreciat decat stransul mainii.



�� Cum sa interpretam limbajul trupului?Cum sa interpretam limbajul trupului?

�� Semnale negative:Semnale negative:
-- mainile in solduri mainile in solduri -- agresiuneagresiune
-- picioarele si bratele incrucisate picioarele si bratele incrucisate -- inchidere, inchidere, 
defensivitatedefensivitatedefensivitatedefensivitate
-- mainile in buzunare mainile in buzunare -- respingere, inchidererespingere, inchidere
-- mainile incrucisate la ceafa mainile incrucisate la ceafa -- superioritate, detasaresuperioritate, detasare
-- ciupitul radacinii nasului ciupitul radacinii nasului -- evaluare negativaevaluare negativa
-- privirea in jos sau intrprivirea in jos sau intr--o parte o parte -- neincredereneincredere
-- trasul de lobul urechii trasul de lobul urechii -- insecuritateinsecuritate
-- corpul este inclinat spre spate corpul este inclinat spre spate -- respingererespingere
-- strangere de mana strangere de mana -- mana moale ca un peste mort, mana moale ca un peste mort, 
palma indreptata in sus denota supunere si dependentapalma indreptata in sus denota supunere si dependenta



�� Semnale pozitive:Semnale pozitive:
-- picioarele si bratele desfacute picioarele si bratele desfacute -- deschideredeschidere
-- mangaiatul barbiei mangaiatul barbiei -- apreciere, decizieapreciere, decizie
-- capul inclinat intrcapul inclinat intr--o parte o parte -- interesinteres-- capul inclinat intrcapul inclinat intr--o parte o parte -- interesinteres
-- frecatul mainilor frecatul mainilor -- anticipatieanticipatie
-- gesturi largi, palme deschise gesturi largi, palme deschise -- deschideredeschidere
-- strangere de mana strangere de mana -- ferma si nu prea lunga, ferma si nu prea lunga, 
palma indreptata in jos denota siguranta, palma indreptata in jos denota siguranta, 
tendinta de a dominatendinta de a domina



2. 2. Limbajul paraverbal Limbajul paraverbal –– implica elementele 
ajutatoare vocabularului: vocea si volumul 
ei, intonatia, rezonanta, accentul, ritmul etc.

Vorbele rostite pe un ton autoritar imprima Vorbele rostite pe un ton autoritar imprima 
personalitate, cele spuse “fara vlaga” arata 
ca persoana este dominata. Tonul 
diferentiaza si indivizii sensibili si educati 
de cei “primitivi” sau vulgari.



�� 3. 3. Limbajul actiunilor si deciziilor Limbajul actiunilor si deciziilor are ca are ca 
punct de plecare aprobarea si respectul, respectiv punct de plecare aprobarea si respectul, respectiv 
antipatia si deziluzia, create in mintea cuiva, ca antipatia si deziluzia, create in mintea cuiva, ca 
efect al aplicarii unei hotarari din partea altei efect al aplicarii unei hotarari din partea altei efect al aplicarii unei hotarari din partea altei efect al aplicarii unei hotarari din partea altei 
persoane. De ex.: lipsa comunicarii persoane. De ex.: lipsa comunicarii 
interpersonale la un anumit nivel →neintelegri, interpersonale la un anumit nivel →neintelegri, 
conflicte. Liderul joaca un rol important: daca conflicte. Liderul joaca un rol important: daca 
favorizeaza anumiti subordonati sau daca e favorizeaza anumiti subordonati sau daca e 
principial si corect.principial si corect.



�� 4. Limbajul ambiental 4. Limbajul ambiental se refera la mediul in se refera la mediul in 
care se desfasoara munca, actiunile, odihna, care se desfasoara munca, actiunile, odihna, 
relaxarea etc. El abordeaza tipul si structura relaxarea etc. El abordeaza tipul si structura 
mobilierului, bibliotecii, plantelor, dotarilor mobilierului, bibliotecii, plantelor, dotarilor mobilierului, bibliotecii, plantelor, dotarilor mobilierului, bibliotecii, plantelor, dotarilor 
tehnice si vizeaza pe de o parte, corelatia dintre tehnice si vizeaza pe de o parte, corelatia dintre 
acestea si necesitatile conjuncturale; pe de alta acestea si necesitatile conjuncturale; pe de alta 
parte, incidenta ambientului asupra individului parte, incidenta ambientului asupra individului 
carecare--l umanizeaza.l umanizeaza.



�� 5. Limbajul culorilor 5. Limbajul culorilor ajuta de multe ori la ajuta de multe ori la 
stabilirea  starii de spirit a purtatorului lor, a stabilirea  starii de spirit a purtatorului lor, a 
transmitatorului unor informatii sau ajuta la transmitatorului unor informatii sau ajuta la 
desfasurarea unei discutii. (culorile calde desfasurarea unei discutii. (culorile calde desfasurarea unei discutii. (culorile calde desfasurarea unei discutii. (culorile calde 
favorizeaza conversatia).favorizeaza conversatia).

-- Abastru: autoritate distantata;Abastru: autoritate distantata;

-- Rosu: vivacitate, energie;Rosu: vivacitate, energie;

-- Albul: oboseala;Albul: oboseala;



-- Verde: liniste;Verde: liniste;

-- Galben: spontaneitate, intimitate;Galben: spontaneitate, intimitate;

-- Portocaliu: stimulator emotiv.Portocaliu: stimulator emotiv.

Istoria fiecarui popor, traditia nationala sau a Istoria fiecarui popor, traditia nationala sau a -- Istoria fiecarui popor, traditia nationala sau a Istoria fiecarui popor, traditia nationala sau a 
familiei, educatia individuala, intuitia, familiei, educatia individuala, intuitia, 
temperamentul, religia pot delimita rolul temperamentul, religia pot delimita rolul 
culorilor. (ex. Doliul simbolizat prin  culorilor. (ex. Doliul simbolizat prin  
alb/negru/violet).alb/negru/violet).


