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I. NOTĂ DE PREZENTARE 

 

Prezenta programă şcolară stabileşte oferta educaţională pentru disciplina Tehnici de comunicare 
care se studiază la filiera vocaţională – profil pedagogic, specializarea mediator școlar – curriculum 
diferențiat, câte 1 oră pe săptămână în clasele a IX-a și a X-a. 

Disciplina Tehnici de comunicare se centrează pe studierea problematicii comunicării și a tehnicilor 
de comunicare specifice mediului educativ; ea își propune formarea unor competențe de comunicare 
eficientă care sprijine activitatea didactică. 

Prin studierea disciplinei Tehnici de comunicare se urmăreşte: 

 familiarizarea cu principalele concepte specifice acestui domeniu; 

 dezvoltarea gândirii critice, logice şi raţionale a elevilor, care să le favorizeze competenţele 
de comunicare; 

 însușirea unor tehnici de comunicare menite să eficientizeze activitatea didactică; 

 formarea capacității de preveni sau repara disfuncționalitățile în comunicare; 

 dobândirea unor competențe de adecvare a comunicării în diferite situații și cu diferiți 
interlocutori: copii (de vârste diferite, cu nevoi și individualități diferite), adulți (părinți, colegi, 
specialiști ai unor domenii conexe). 

Disciplina Tehnici de comunicare oferă elevilor posibilitatea de a înţelege mai bine rolul comunicării 
educaţionale în cadrul procesului educativ, precum și a importanței deosebite pe care o are comunicarea în 
parteneriatul școală–familie–comunitate.  

Structura şi conţinutul acestei programei şcolare se bazează pe o abordare care valorizează 
comunicarea ca expresie a relațiilor umane, ca potențator al manifestărilor sociale, ca o cheie a prevenirii și 
rezolvării conflictelor  interpersonale. 

Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind competenţele–
cheie din perspectiva învăţării pe parcursul  întregii vieţi (2006/962/EC) conturează importanța deosebită a 
comunicării. Jumătate din cele opt competențe–cheie sunt  competențe de comunicare: două prevăd în mod 
explicit comunicarea (comunicarea în limba maternă și comunicarea în limbi străine), și alte două, presupun 
competența de comunicare în mod implicit (competenţele sociale şi civice; sensibilizarea şi exprimare 
culturală).  Prin urmare, competența de comunicare este foarte importantă pentru profilul de formare 
european, iar contribuţia disciplinei Tehnici de comunicare este esențială. 

Structura programei şcolare include următoarele elemente: 
I. Notă de prezentare 
II. Finalități educaționale - competențe generale și competenţe specifice (asociate cu exemple de 
activități de învățare și cu atitudinile vizate) 
III. Conținuturi recomandate 
IV. Recomandări privind metodele didactice și evaluarea 
V. Referințe bibliografice 

Prezenta programă şcolară prezintă corelat competențele generale cu cele specifice, cu conținuturile 
recomandate și cu exemplele unor activități de învățare și atitudinile ce trebuie formate pentru a-i permite 
profesorului o privire de ansamblu asupra a ce se învaţă, cum se învață şi pentru ce se învaţă.  

 Recomandările privind conţinuturile învăţării au rolul de a orienta cadrele didactice în vederea 
proiectării şi realizării activităţilor de predare–învăţare–evaluare în concordanţă cu specificul disciplinei.  
Aceste conținuturi însă, având doar statutul de „recomandare”, deci nefiind obligatorii, îi permit profesorului o 
proiectare personală a conținuturilor prin care pot fi formate competențele vizate de disciplină. 

Programa şcolară se adresează tuturor actorilor educaționali; prin urmare lectura integrală şi 
personalizată a sa precum şi înţelegerea logicii interne a acesteia reprezintă condiţii obligatorii atât pentru  
proiectarea activităţii didactice, cât şi pentru elaborarea manualelor şcolare alternative. 

Programa şcolară este concepută într-o manieră care să încurajeze creativitatea didactică şi 
adecvarea demersurilor didactice la particularităţile elevilor. Cadrele didactice şi autorii de manuale îşi pot 
concentra atenţia, în mod diferit, asupra activităţilor de învăţare şi asupra practicilor didactice. Diversitatea 
situaţiilor concrete face posibilă şi necesară o diversitate de soluţii didactice. Din această perspectivă, 
propunerile programei şcolare nu trebuie considerate inflexibile. Echilibrul între diferite abordări şi soluţii 
trebuie să fie rezultatul proiectării didactice personale şi al cooperării cu elevii fiecărei clase în parte. 
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II. FINALITĂȚI EDUCAȚIONALE 

 

II.a. Competenţe generale 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.b. Competențe specifice, atitudini și exemple de activități de învățare 
 
 

Clasa a IX-a 
 

 
1. Utilizarea conceptelor specifice domeniului comunicare, manifestând interes și încredere în 

propria capacitate de a comunica 
 

Competențe 
specifice 

Exemple de activități de învățare (care vor fi 
adaptate în funcție de specialitate) 

Atitudini 

1.1. Identificarea 
corectă a conceptelor 
specifice domeniului 
comunicare 
 

- identificarea conceptelor cu ajutorul dicționarelor 
și a altor resurse descoperite de către elevi 
(enciclopedii, tratate, internet etc.) 
- expunerea definițiilor găsite, discutarea lor; 
- realizarea unor scheme logice pentru 
înțelegerea diferitelor concepte 

- curiozitate  
- implicare activă în discuții  
- toleranță în fața diversității 
concepțiilor 
 
 

1.2. Explicarea 
adecvată a 
conținuturilor învățate  

- exersarea expunerii personale (exemplu: fiecare 
copil realizează o expunere scurtă a unui concept, 
jocul de-a învățătorul/educatorul, școlar în situații 
diverse) 
- completarea și structurarea expunerii cu ajutorul 
colegilor (antrenarea lor în discuții) 
- accesibilizarea fiecărei noțiuni prezentate cu 
exemple din viața cotidiană, din cărți citite, filme 
etc. 

-disponibilitate şi interes pentru 
comunicare 
- încredere în capacitatea 
proprie de exprimare 
- interes pentru un discurs 
logico-afectiv (pasionat, dar 
rațional)  
- valorizare pozitivă a 
experienței personale și a 
colegilor  

1.3. Interpretarea 
diversă a conținuturilor 
învățate 

- problematizarea în grupuri mici (analiza și 
interpretarea unor concepte) 
- dezbaterea în plenul clasei (argumentarea, 
evaluarea, redimensionarea) 
- sesizarea greșelilor de comunicare și 
îndreptarea lor (exemplu: sancționarea 
vorbitorului prin cerința de reformulare în termenii 
unei comunicări oneste)  

- interes pentru argumentare   
- încredere în părerile proprii  
- toleranță în fața diversității 
concepțiilor  
-disponibilitate de autocorectare 
a dificultăților de comunicare  
- relaţionare pozitivă cu ceilalţi 
(colegi de clasă, de echipă, 
combatanți, cadru didactic) 

1. Utilizarea conceptelor specifice domeniului comunicare, 
manifestând interes și încredere în propria capacitate de a 
comunica 
 

2. Aplicarea cunoștințelor și tehnicilor de comunicare învățate în 
contexte educaționale, reale sau simulate 
 

3. Transferarea creativă a competențelor de comunicare educațională 
spre și dinspre alte discipline  
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2. Aplicarea cunoștințelor și tehnicilor de comunicare învățate în contexte diverse, reale sau 

simulate 
 

Competențe 
specifice 

Exemple de activități de învățare (care vor fi 
adaptate în funcție de specialitate) 

Atitudini 

2.1.Analizarea 
conținuturilor studiate 
din perspectiva 
experienței personale 
 

- crearea unui context pentru discuții libere; 
- medierea discuțiilor dintre elevi prin încurajarea 
exprimărilor coerente și corectarea discretă a 
greșelilor de comunicare 
- sprijinirea fiecărui elev pentru conștientizarea 
aspectelor pozitive ale experienței proprii de 
comunicare (exemplu: eu obișnuiam să…; eu mă 
exprim cel mai bine… mie îmi place să vorbesc 
atunci când… elevii sunt cei care se exprimă când, 
dacă și despre ce vor ei) 

-disponibilitate şi interes 
pentru descoperirea propriilor 
abilități de comunicare,  
- manifestarea unei atitudini de 
susținere a exprimării colegilor 
- interes pentru cunoașterea 
de sine și a celor din jur 

2.2. Implicarea în 
situațiile de 
comunicare apărute în 
clasă  
 

- încurajarea și valorificarea fiecărei intervenții a 
elevilor (notă: profesorul va încerca să creeze un 
cadru adecvat pentru comunicare și să ofere el 
însuși un model de comunicare) 
- problematizarea, dezbaterea, solicitarea 
argumentelor pro și contra 
- utilizarea conflictelor spontane pentru a oferi un 
model viu de gestionare a acestora prin tehnici de 
comunicare 
- stimularea empatiei și a înțelegerii dintre colegi 
(exemplu: De ce crezi că a procedat așa? Tu ce ai 
fi făcut în locul lui? Dacă ai fi acum în locul 
colegului cum ai dori să se soluționeze situația?) 

-încredere în valoarea 
intervențiilor personale 
- valorizarea competențelor 
colegilor și profesorului 
-  manifestare empatică 
- toleranță la frustrare  
  

2.3. Implicarea activă 
în designarea și 
experimentarea unor 
situații artificiale de 
comunicare 
 

- crearea unor contexte diferite de comunicare 
(comunicare scrisă/ orală; monolog/ dialog; cu 
adresant unic/ cu grupuri etc.) 
-experimentarea diferitelor tehnici de comunicare 
(tehnica argumentării, sofismele, discursul afectiv, 
prelegerea, contradicția, apologia etc. (exemplu: 
analiza unor sofisme, experimentarea discursului 
rațional și a celui afectiv, analiza efectelor de 
bumerang ale manipulării etc.) 
-jocuri precum mima (pentru exersarea limbajului 
nonverbal) 

- spirit ludic 
- versatilitate în exprimare (în 
medii, moduri și tehnici 
diferite) 
-disponibilitatea de 
autocorectare a dificultăților de 
comunicare  
- relaţionare pozitivă cu ceilalţi 
 

 
 
3. Transferarea creativă a competențelor de comunicare spre și dinspre alte discipline  
 

Competențe specifice Exemple de activități de învățare (care vor fi 
adaptate în funcție de specialitate) 

Atitudini 

3.1.Utilizarea tehnicilor 
creative de comunicare 
pentru depășirea unor 
bariere și blocaje de 
comunicare 
(transdisciplinaritate) 
 

- exprimarea mimică (exemplu: jocul „mima”)  
- exprimarea grafică (exemplu: autoportretul, 
portretul unui coleg, „portretizarea” unei scene, a 
unei situații, a unor relații etc.) 
- exprimarea corporală: dans, mișcări specifice 
unui sport, atitudini corporale – analiza acestora 
- aplicarea tehnicii galaxiei (asocierea liberă și 
preluarea unor cuvinte-cheie) 
- aplicarea tehnicii brainstroming (explorarea 
diversității ideilor dintr-un grup pe o temă dată) 
- jocul „pălăriile gânditoare” (fiecare membru al 
unui grup intră în rol anume; el se exprimă asupra 
subiectului discuției din această poziție) 
- aplicarea tehnicii fotolimbajului (fiecare alege 
câteva fotografii dintr-un set de 50 și își explică 
opțiunea) 

-disponibilitatea de explorare 
a unor idei variate 
-interes pentru cunoașterea 
de sine și a celor din jur 
-disponibilitate ludică 
-siguranță în exprimarea de 
sine 
- cooperare în grup 
- spirit de echipă 
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- jocul construcției: clasa se împarte în 3 sau patru 
grupuri, fiecare grup are aceleași materiale (hârtie, 
cuburi) din care trebuie să facă o construcție în 
același buget de timp cât mai stabilă și mai 
estetică (se poate interzice comunicarea verbală) 
- exerciții de cooperare și colaborare (exemplu: 
proiecte de grup) 
- identificarea și analiza factorilor perturbatori din 
comunicarea unor personalități publice 
- descoperirea unor modalități de depășire a 
blocajelor identificate 
- analiza unor discursuri celebre verbale și 
nonverbale (oratori antici, politicieni, vizionarea 
filmului Timpuri noi, C.Chaplin) 

3.2. Transferarea 
competențelor de 
comunicare către alte 
discipline 
 

- exersarea comunicării în limbaje specifice altor 
domenii: limbajul matematicii,  al literaturii, al 
limbilor străine, al mal artelor vizuale (prin desen, 
fotografie, pictură, modelaj, film etc.) 
-exerciții de comunicare prin limbajul unui autor din 
literatură studiat (exemplu: jocul de-a Junimea în 
care copiii sunt  Eminescu, Creangă, Maiorescu, 
Caragiale etc.) 
- exerciții de comunicare științifică (exemplu: masa 
rotundă a oamenilor de știință care discută despre 
un subiect - un matematician, un informatician, un 
biolog, un antropolog, un sociolog, un psiholog, un 
pedagog etc.) 
 

- analiza dificultăților de 
comunicare a unor personaje 
literare 
-disponibilitatea pentru jocul 
de rol 
 - manifestare empatică 
- distributivitatea atenției 
(capacitatea de a răspunde 
variat mai multor colegi) 
 
  

3.3. Transferarea 
competențelor 
dobândite în studiul 
altor discipline către 
domeniul comunicării 
 

- exerciții de utilizare a gândirii logice, raționale, 
sistematice (dobândite la matematică, logică, 
informatică) în comunicare 
- exerciții de identificare și corectare a sofismelor și 
a greșelilor logice din cadrul comunicării; 
- analiza psihologică a unor exprimări variate 
(descoperite în viața de zi cu zi sau în literatură) 
- compunerea unor personaje literare plecând de 
la anumite caracteristici psihologice  
- ilustrarea variată, metaforică a unei situații date 
(exemplu: cum transpune această întâmplare într-o 
fabulă, într-un roman, într-o schiță umoristică, într-
un peisaj, într-o caricatură, într-o schemă logică, 
într-o ecuație matematică etc.) 
- joc de rol plecând de la o situație dată  (exemplu: 
de-a examenul, de-a oratorul, de-a mediatorul etc.) 
-identificarea stereotipurilor de comunicare din 
diferite domenii și aplicarea lor încrucișată în alte 
domenii (exemplu: joc de rol „de-a psihologul–
matematician”, „de-a scriitorul–pictor” etc.  

- spirit ludic 
- versatilitate în exprimare (în 
medii, moduri și tehnici 
diferite) 
-disponibilitatea de 
autocorectare a dificultăților 
de comunicare  
- relaţionare pozitivă cu 
ceilalţi 
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Clasa a X-a 
 

 
4. Identificarea caracteristicilor domeniului comunicare educațională, manifestând interes și 

încredere încrederii în propria capacitate de a comunica 
 

Competențe 
specifice 

Exemple de activități de învățare (care vor 
fi adaptate în funcție de specialitate) 

Atitudini 

1.1. Identificarea 
corectă a conceptelor 
specifice domeniului 
comunicare 
educațională 
 

- identificarea conceptelor cu ajutorul 
dicționarelor și a altor resurse descoperite de 
către elevi (enciclopedii, compendii 
pedagogice, tratate, internet etc.) 
- expunerea definițiilor găsite, discutarea lor 
- realizarea unor scheme logice pentru 
înțelegerea conceptelor 
 

- curiozitate  
- implicarea activă în discuții  
- toleranța în fața diversității 
concepțiilor 
 
 

1.2. Explicarea 
adecvată a 
conținuturilor învățate  

- exersarea expunerii (exemplu: jocul de-a 
mediatorul școlar în situații diverse) 
- completarea și structurarea expunerii cu 
ajutorul colegilor (antrenarea lor în discuții) 
- accesibilizarea fiecărei noțiuni prezentate cu 
exemple adecvate și interesante; adecvarea 
ei la adresanți 

- interes pentru comunicarea 
educațională 
- manifestarea încrederii în 
capacitatea proprie de comunicare 
educațională 
- interesul pentru un discurs logico-
afectiv (pasionat, dar rațional)  
- valorizarea pozitivă a experienței 
de învățare  
 

1.3. Interpretarea 
diversă a conținuturilor 
învățate 

- problematizarea în grupuri mici (analiza și 
interpretarea unor concepte) 
- dezbaterea în plenul clasei (argumentarea, 
evaluarea, redimensionarea) 
- sesizarea greșelilor de comunicare 
educațională și îndreptarea lor (exemplu: 
evaluarea consecințelor – Ce efect educativ 
crezi că ar putea avea afirmația aceasta 
asupra unor elevi? Dar asupra părinților?) 
- jocuri de rol și argumentare (exemplu: elevii 
își aleg un rol: copil, mediator școlar, părinte, 
autoritate a statului, membru al comunității, 
diverși specialiști în educație etc.; există o 
temă de discuție și fiecare personaj își 
expune cu argumente perspectiva) 

- interes pentru argumentare   
- toleranța în fața diversității 
concepțiilor  
-disponibilitatea de autocorectare a 
dificultăților de 
comunicare educațională 
- relaţionare pozitivă cu ceilalţi 
(colegi de clasă, de echipă, 
combatanți, cadru didactic) 
  

 
 
5. Aplicarea cunoștințelor și tehnicilor de comunicare învățate în contexte educaționale diverse, 

reale sau simulate 
 

Competențe specifice Exemple de activități de învățare (care vor fi 
adaptate în funcție de specialitate) 

Atitudini 

2.1.Analizarea 
conținuturilor studiate 
din perspectiva 
experienței educative 
personale 
 

- crearea unui context pentru discuții libere între 
elevi despre experiența lor educativă din familie, 
de la grădiniță, din școala primară și gimnazială; 
- medierea discuțiilor prin încurajarea 
exprimărilor coerente  
- sprijinirea fiecărui elev pentru conștientizarea 
aspectelor pozitive ale oricărei experiențe 
educaționale 

-disponibilitate de a descoperi 
valoarea pozitivă a fiecărei 
experiențe de învățare 
- interes pentru descoperirea 
propriilor abilități de comunicare 
educațională,  
- manifestarea unei atitudini de 
susținere a exprimării celorlalți, de 
valorizare a discursului lor 
 

2.2. Implicarea în 
situațiile de comunicare 
educațională din clasă 
 

- încurajarea și valorificarea fiecărei intervenții a 
elevilor; 
- problematizarea, dezbaterea, solicitarea 
argumentelor pro și contra (profesorul oferă 

-încredere în valoarea intervențiilor 
personale 
-capacitatea de a valoriza 
competențele colegilor și a 
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permanent un model de comunicare pe care îl 
poate supune analizei – de ex., De ce credeți că 
am procedat în acest fel? Tu cum ai fi procedat 
în locul meu? Dar tu? De ce?) 
- stimularea identificării cu rolul de mediator 
școlar  (exemplu: Tu cum ai proceda dacă ai fi 
mediator școlar? De ce? Ar fi și alte variante?) 
- dezbatere asupra modului în care se poate 
preda-învăța un conținut (exemplu: Ce metodă 
de comunicare educațională am putea alege în 
această situație de învățare? Încercăm mai 
multe metode și evaluăm reacțiile etc.) 
- gestionarea conflictelor spontane din clasă 

profesorului 
- interes pentru descoperirea unor 
soluții educative pozitive, coerente, 
potrivite, interesante 
 
  

2.3. Implicarea activă în 
designarea și 
experimentarea unor 
situații artificiale de 
comunicare 
educațională 
 

- crearea unor contexte diferite de comunicare 
educațională: implicarea activă, metoda 
proiectelor, lucrarea de control etc. Analiza 
efectelor 
 -experimentarea diferitelor tehnici de 
comunicare educațională (tehnica argumentării, 
discursul de sensibilizare și trezire a interesului, 
prelegerea, problematizarea, implicarea în 
proiecte etc.). Analiza efectelor 
-jocuri de rol (exemplu: de-a mediatorul școlar, 
de-a examenul, etc.) 
-explorarea dialogului cu părinții (chestionarea 
lor cu privire asupra unor probleme legate de 
școala copiilor lor, interviuri cu părinții, 
participare la ședințe cu părinții, observarea 
acestora în curtea școlii, în parc, în locuri de 
distracții etc.) 
-identificarea altor factori importanți în educația 
copilului (membrii ai comunității, reprezentanți ai 
culturii locale, vedete etc.) 
-simularea unor situații educaționale conflictuale 
și descoperirea unor soluții (joc de rol, exemple 
din experiența elevilor etc.) 

- spirit ludic 
- versatilitate în exprimarea 
educațională (în medii, moduri și 
tehnici diferite) 
-disponibilitatea de autocorectare a 
dificultăților de comunicare 
educațională  
- relaţionare pozitivă cu ceilalţi 
- disponibilitate de a înțelege 
perspective diferite asupra 
procesului educativ 
-disponibilitate de colaborare și 
investigare 

 
 
6. Transferarea creativă a competențelor de comunicare spre și dinspre alte discipline  
 

Competențe specifice Exemple de activități de învățare (care vor fi 
adaptate în funcție de specialitate) 

Atitudini 

3.1.Utilizarea tehnicilor 
creative de comunicare 
educațională pentru 
depășirea unor bariere 
și blocaje de exprimare 
și învățare  
 

- aplicarea tehnicilor de prospectivă: grupul se 
plasează într-o poziție (exemplu: școala, 
ministerul educației, institut de cercetare etc.), 
într-un timp (ex.:acum 10 ani, peste 10 ani) și 
analizează o situație 
- jocul metodologic de transpunere (JMT) 
(exemplu: sunt prezentate diferite metode de 
comunicare care apoi sunt analizate) 
- jocul „anunțul de mică publicitate” (fiecare 
prezintă ca pe un anunț ce ar vrea să întrebe 
sau ce simte nevoia să exprime în acest stadiu 
al formării) 
- jocul identificărilor multiple (exemplu: dacă aș fi 
copil aș proceda așa, dacă aș fi directorul școlii 
aș proceda altfel, deoarece…) 
- identificarea și analiza factorilor perturbatori în 
comunicarea educativă dintre școală-familie-
comunitate 
- identificarea și analiza factorilor perturbatori din 
comunicarea cu unii profesori sau mediatori 

- disponibilitate şi interes pentru 
comunicarea didactică  
- exigenţă faţă de calitatea actului 
comunicaţional 
-disponibilitatea de explorare a unor 
idei variate 
-interes pentru descoperirea 
propriului potențial educativ 
-disponibilitate pentru joc 
-siguranță în exprimarea de sine 
- spirit de echipă 
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școlari (elevii aduc exemple din experiența lor 
sau a unor cunoscuți, analiza unor experiențe 
mediatizate, analiza unor personaje literare sau 
cazuri fictive) 
- descoperirea unor modalități de prevenire și 
depășire a blocajelor identificate la profesori  
- analiza disfuncționalităților posibile în 
parteneriatul educațional școală-familie-
comunitate (joc de rol:de-a mediatorul școlar, 
elevul, părintele, directorul, primarul etc.) 
-identificarea stereotipurilor de comunicare ale 
unor personaje literare sau din cinematografie 
(exemplu: joc de rol în care fiecare copil este un 
personaj pe care-l imită – de ex., Socrate sau 
Isoscel din seria filmelor Liceeni, iar colegii 
trebuie să ghicească cine este)  
-simularea unui discurs public cu valoare 
educativă 

3.2. Transferarea 
competențelor de 
comunicare 
educațională către alte 
discipline 
 

- experimentarea valorii comunicării 
educaționale prin exersarea ei în domenii diferite 
(exerciții: „îl ajut pe fratele mai mic la 
matematică”, „îi ajut pe copiii din parc să facă un 
castel din nisip” etc.) 
-proiecte de grup: Rolul mediatorului școlar  în 
societatea românească, în Europa etc. Percepții 
sociale 
-punerea în scenă a unor piese despre 
comunicarea educațională (Caragiale, 
Delavrancea, Sadoveanu etc.) 
- exersarea dialogului socratic pornind de la 
diverse teme de interes pentru elevi 
- analiza dificultăților de comunicare 
educațională a unor personaje literare 
 

- manifestare empatică 
- toleranță la frustrare 
- distributivitatea atenției 
(capacitatea de a răspunde variat 
mai multor colegi) 

3.3. Transferarea 
competențelor 
dobândite în studiul 
altor discipline către 
domeniul comunicării 
educaționale 
 

- exerciții de utilizare a gândirii logice, raționale, 
sistematice (dobândite la matematică, logică, 
informatică) în comunicarea educațională 
- exerciții de identificare și corectare a 
sofismelor și a greșelilor logice din cadrul 
comunicării educaționale; 
- analiza psihologică a efectelor pentru educație 
a unor exprimări variate (a unor profesori, 
mediatori școlari, părinți, personaje literare, 
vedete etc.) 
- simulări ale unor situații de examen, de 
evaluare, de predare, de aplicare a unor 
cunoștințe etc.  
- joc de rol plecând de la o situație dată  
(exemplu: de-a mediatorul, de-a examenul etc.) 

- spirit ludic 
- versatilitate în exprimare (în medii, 
moduri și tehnici diferite) 
-disponibilitatea de autocorectare a 
dificultăților de comunicare  
- relaţionare pozitivă cu ceilalţi 

 
 

III. Conținuturi   

Acestea sunt conținuturi recomandate pentru formarea competențelor generale și a competențelor 
specifice ce derivă din acestea.  
 
Clasa a IX-a 

1. Comunicarea umană  

Definiții, caracteristici, reguli culturale, perspective variate (filosofică, cibernetică, sociologică, 
educațională, interrelațională, psihoterapeutică, artistică etc.) 

2. Procesul de comunicare 
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Relația intersubiectivă dintre comunicatori (distanța optimă), mesajul (caracteristicile acestuia), spațiul 
comunicării (cultură, obiceiuri, convenții), frecvența schimbului de roluri (exprimare–ascultare), elemente 
de bruiaj etc. 

3. Tipuri de comunicare  

în funcție de diverse criterii: orală–scrisă; verbală–nonverbală; dialogată–monologată; directă–indirectă; 
în doi–în grup; autentică–defensivă; intenționată–neintenționată; rațională–afectivă etc. 

4. Funcțiile comunicării: 

de socializare, de educație, de transmitere culturală, de cunoaștere, de psihoterapie, de relație etc. 

5. Tehnici de comunicare: 

dialogul socratic, apologia, argumentarea, expozeul, discuția, problematizarea, gestionarea conflictelor, 
jocul de rol, chestionarul, interviu, panel, focus grup, studiul de caz, brainstorming, tehnica asertivității, a 
vecinătății, a turului de masă, a blazonului, etc.  

6. Metode de comunicare: 

observarea, ascultarea, conversația, analiza, sinteza, schematizarea, chestionarea, proiecția, empatia, 
interpretarea, monologul, dialogul etc.  

7. Dificultăți și greșeli în comunicare. Modalități de prevenire și depășire 

atacul (acuzații, respingeri), intimidarea (amenințări, sfidări, șantaje, agasări), evitarea (subterfugii, sfidări, 
secrete, abandonuri, sacrificii, desolidarizări), simularea (minciuni, prefăcătorii, camuflaje), blocajul 
(inhibiții, încremeniri, false imagini), retractarea (autodiminuarea, punerea la adăpost), supunerea 
(afișarea de credințe, apartenențe, anulări ritualice), justificarea (scuze sociale, paradă de virtute), 
manipularea (argumentul autorității, sofismele, prezentarea unei așteptări, condiționarea, recompense și 
pedepse, prezentări tendențioase, șantajul afectiv etc.) seducția, șantajul, coruperea, minimizarea 
celuilalt, intoleranța, opacitatea etc.  

 
 
 

Clasa a X-a 

1. Comunicarea educațională  

Definiții, caracteristici, perspective pedagogice variate (educația pentru cunoaștere – comunicare de 
informații; educația pentru descoperirea propriului potențial – comunicare euristică pentru descoperirea 
sinelui; educația pentru adaptare la societate – comunicare ritualizată, de politețe etc.) 

2. Procesul de comunicare educațională 

Relația intersubiectivă dintre profesor - copil (distanța optimă), mesajul educativ (caracteristicile acestuia), 
spațiul comunicării educative (instituție, obiceiuri, convenții), frecvența schimbului de roluri (exprimare–
ascultare), impactul evaluării, elemente de bruiaj etc. 

3. Tipuri de comunicare educațională  

în funcție de diverse criterii: orală–scrisă; verbală–nonverbală; dialogată–monologată; directă–indirectă; 
în doi–în grup; autentică–defensivă; intenționată–neintenționată; rațională–afectivă etc. 

4. Funcțiile comunicării educaționale: 

de cunoaștere, de formare, de relație, de evaluare etc. 

5. Tehnici de comunicare educațională: 

dialogul socratic, apologia, argumentarea, expozeul, discuția, problematizarea, gestionarea conflictelor, 
jocul de rol, brainstorming, tehnica asertivității, a turului de masă, etc.  

6. Metode de comunicare educațională: 

observarea, ascultarea, conversația, analiza, sinteza, schematizarea, empatia, interpretarea, dialogul etc.  

7. Dificultăți și greșeli în comunicarea educațională. Modalități de depășire: 

atacul (acuzații, respingeri), intimidarea (amenințări, sfidări, șantaje, agasări), evitarea (subterfugii, sfidări, 
secrete, abandonuri, sacrificii, desolidarizări), simularea (minciuni, prefăcătorii, camuflaje), blocajul 
(inhibiții, încremeniri, false imagini), retractarea (autodiminuarea, punerea la adăpost), supunerea 
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(afișarea de credințe, apartenențe, anulări ritualice), justificarea (scuze sociale, paradă de virtute), 
manipularea (argumentul autorității, sofismele, prezentarea unei așteptări, condiționarea, recompense și 
pedepse, prezentări tendențioase, șantajul afectiv etc.) seducția, șantajul, coruperea, minimizarea 
celuilalt, intoleranța, opacitatea etc.  

8. Parteneriatul școală–familie–comunitate 

caracteristici, importanță, dificultăți, posibilități de ameliorare.  
 
 
 
IV. RECOMANDĂRI PRIVIND METODELE DIDACTICE ȘI EVALUAREA 
 

Pentru formarea şi consolidarea competenţelor specifice sunt recomandabile metode moderne care 
presupun implicarea activă și voluntară a elevilor începând cu căutarea informațiilor, cu structurarea 
acestora, cu expunerea lor în fața colegilor și continuând cu aplicarea practică, spontană în viața cotidiană, a 
celor studiate și exersate.  

Preferabile sunt metodele ludice (jocul de rol, dramatizarea, problematizarea, dialogul socratic, 
simularea etc.) și alte metode antrenante (studiul de caz, vizite în școli și instituții de profil, discursul public,  
observația, interviul, analiza filmelor și analiza literară etc.).   

Profesorul este acela care oferă permanent un model personal de comunicator și se supune el 
însuși autoanalizei precum și analizei elevilor săi.  

Tot profesorul poate structura un cadru educativ cât mai deschis, mai variat, mai stimulativ și care să 
permită fiecărui elev în parte să-și descopere și dezvolte potențialul de bun comunicator.  

Modalităţile de evaluare trebuie concepute în strânsă legătură cu specificul disciplinei Tehnici de 
comunicare. Evaluarea în sine ar trebui să fie o activitate de comunicare educațională în care elevul este 
relaxat, încrezător, interesat, cunoaște criteriile, le înțelege, le acceptă și poate profita educativ în urma 
evaluării.   

În acest sens se impune depășirea deficiențelor din evaluarea tradițională (precum raportarea la 
nivelul clasei, raportarea la așteptările personale ale profesorului, tentația recompensei, pedepsei, a 
condiționării).  

Evaluarea poate avea rolul de stimulare a implicării și atunci se raportează la progresul personal al 
elevului sau poate avea rolul de reper obiectiv și atunci se raportează la standarde generale (date de 
competențele specifice explicate și agreate de către elevi).  

Pe lângă aceste două roluri de bază, evaluarea mai are și câteva funcții importante de care 
profesorul trebuie să țină seama în cadrul procesului educativ: funcția de individualizare a învățării (pentru 
conștientizarea potențialului propriu și dezvoltarea acestuia); funcția de formare a capacității de autoevaluare 
(elevul, corect evaluat, învață să se autoevalueze);  funcția de învățare (evaluarea este mereu o ocazie de 
fixare a unor cunoștințe și de formare a unor atitudini). 

Alte funcții importante ale evaluării vizează îmbunătățirea procesului didactic: funcția de cunoaștere 
a elevilor (a cunoștințelor, aptitudinilor, intereselor, concepțiilor etc.); funcția de reglare (lacune, neînțelegeri, 
dificultăți ce pot fi corectate); funcția de individualizare a metodelor (alegerea metodelor potrivite pentru 
fiecare elev în parte). 
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