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PRELIMINARII 
Actualitatea cercetării. Evoluţia orientărilor conceptuale şi mecanismelor de modernizare 

a învăţămîntului superior naţional a determinat un proces de reformă a Curriculumului pedagogic 
universitar din perspectiva paradigmelor promovate de viziunile/acţiunile forurilor internaţionale 
şi progreselor înregistrate de ştiinţele educaţiei. Contextul pedagogic devine hotărîtor în 
optimizarea comportamentelor comunicative, concepute nu doar ca un instrument al 
interacţiunilor cu caracter didactic, ci ca obiect al preocupărilor privind dezvoltarea profesională 
a educatorului. În acest sens, formarea competenţei de comunicare didactică studenţilor 
pedagogi răspunde principiului de abordare comunicativă a educaţiei şi completării registrului 
competenţelor de specialitate ale profesorului.  

Reflectată în curriculumul universitar la nivelul macrocompetenţelor, competenţa de 
comunicare şi integrare socială implică realizarea obiectivului general de formare a 
competenţelor necesare integrării profesionale. Deoarece implementarea standardelor 
profesionale în învăţămîntul universitar solicită proiectarea şi formarea competenţelor de profil 
prin derivarea competenţelor primare, considerăm important a specifica în structura standardului 
de formare  pedagogică iniţială  competenţa de comunicare didactică (CCD), actuala formulă, 
competenţa de comunicare şi inserţie socială, fiind identică pentru formarea profesională, în 
general şi, cu atît mai mult, pentru învăţămîntul general. Curriculumul psihopedagogic 
universitar de bază enumeră competenţele ce formează „stratul prim” al formării personalului 
didactic: comunicativitatea, valorizarea conţinuturilor, cercetarea şi inovarea experienţelor 
educaţionale, cunoaşterea elevului, empatia, creativitatea, managementul educaţional 
Asigurarea calităţii în învăţămînt este determinată de abordarea competenţelor-cheie  orientate 
spre relaţiile de colaborare dintre profesor şi elev, subliniază Vl. Pâslaru, această dimensiune 
fiind apreciată drept subiect activ în concepţia noilor mutaţii de comportament ale profesorului şi 
ale elevului în contextul noului model didactic. 

Competenţa de comunicare didactică este direct implicată în susţinerea procesului 
educaţional conform unor legităţi specifice şi vizează măiestria cadrului didactic de a elabora 
mesaje educaţionale în funcţie de particularităţile cîmpului psihosocial, provocînd  reacţii 
formative subiecţilor, condiţia esenţială fiind compatibilizarea educaţională. Deşi la nivel 
naţional şi internaţional există cercetări ce reflectă competenţa de comunicare didactică, totuşi 
formarea competenţei vizate este insuficient sistematizată într-o concepţie teoretică şi 
metodologică de dezvoltare în procesul de formare a cadrelor didactice. Definirea conceptului de 
comunicare în practica educaţională, în opinia Callo T., este fundamentată în baza etnografiei 
comunicării – dependenţa comunicării de anumite reguli sociale, sociologiei comunicării – 
atitudinea partenerilor, ştiinţelor psihologice – procesul de învăţare, filosofiei – comunicarea 
induce obligatoriu un comportament, domeniului funcţionalităţii şi interacţiunii comunicative 
prin limbă. Precizarea conceptului „comunicare didactică” este reflectată de Nicola Gr., analizînd 
cu mai multă pondere fenomenul persuasiunii în relaţia „învăţător-elev”. Bolboceanu A.  
subliniază ideea prin care, tradiţional, comunicarea este cercetată ca fond de stabilire şi 
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dezvoltare a relaţiilor interumane, ca modalitate de existenţă a acestora. Afirmaţia autoarei 
despre rolul comunicării copilului cu adultul ca una dintre determinantele importante, 
permanente ale dezvoltării intelectuale constituie un argument pentru formarea competenţei de 
comunicare didactică la studenţii pedagogi.  

Formarea competenţei de comunicare didactică la studenţii pedagogi devine posibilă de 
realizat prin predarea/învăţarea/evaluarea disciplinelor modulului pedagogic şi solicită pe de o 
parte, formarea unor capacităţi, deprinderi, abilităţi, atitudini profesionale la nivelul discursului 
didactic, iar pe de altă parte, dezvoltarea comportamentelor relaţionale, facilitînd, astfel, 
integrarea viitorilor profesori în şcoala modernă. Din această perspectivă formarea competenţei 
de comunicare didactică a devenit un obiectiv al studiilor teoretice şi praxiologice din Republica 
Moldova, actualitatea cercetării fiind confirmată de necesitatea precizării componentelor şi 
elaborarea unui demers metodologic de formare a competenţei de comunicare didactică. 
Direcţiile principale abordate în cercetările din domeniul comunicării didactice în general, a 
competenţelor de comunicare la studenţi în special, vizează formarea comportamentului 
comunicativ prin diverse strategii de interacţiune educaţională. Această situaţie generează 
problema cercetării ce constă în identificarea componentelor competenţei de comunicare 
didactică în contextul conceptului educaţional modern al reformei învăţămîntului universitar 
pedagogic şi a reperelor teoretico-experimentale  de formare a  competenţei de comunicare 
didactică. 

Gradul de cercetare a problemei. Considerată obiect a numeroase investigaţii psihologice, 
problematica privind comunicarea didactică este valorificată de ştiinţele educaţiei în cercetările 
savanţilor Pâslaru V., Callo T., Mândâcanu V., Cuzneţov L.,  Şoitu L., Nicola Gr., Albulescu I. şi 
M., Ciobanu O., Iacob L., Suhomlinskii V., Amonaşvili Ş., Slastionin V.A., Кан-Калик В.А., 
Коломинский Я.Л., Леонтьев А.А., Rogers K., Maslow A., ş.a. Problemele comunicării 
pedagogice la nivelul teoretico-metodologic au fost abordate şi realizate de către Bolboceanu A., 
Cojocaru M., Goraş-Postică V., Dumitriu Gh., Popescu-Neveanu P., Creţu T., Kan-Kalic V.A., 
Ziaziun I.,  Бодалёв A. A..  

În lucrările de psihologie socială s-au discutat formele comunicării prin corelaţia finalităţi-
conţinuturi-resurse (Neculau A., Moscovici S.), acestea determinînd abordarea comunicării ca 
modalitate de stabilire, dezvoltare şi existenţă a relaţiilor interumane (Abric J. C.; Scheflen A. E.; 
Watzlavick P., Мясищев В. Н.; Бодалёв A. A.; Леонтьев A. A., Лисина M. И. ş. a). În arealul 
cercetărilor pedagogice s-au obţinut rezultate practice semnificative despre esenţa culturii de 
comunicare a profesorului şi căilor de dezvoltare a acestora. Merită atenţie abordarea problemei 
de către cercetătorii (Patraşcu D., Mândâcanu V., Palii A., Guţu V., Izbeştskii I., Moskalenco 
A.N., Rahimov A.Z., Zeaziun I.  ş.a.) care determină specificul dezvoltării culturii de comunicare 
la etapa debutului profesional.  

Obiectul cercetării l-a constituit procesul de formare a competenţei de comunicare 
didactică a studenţilor pedagogi.  



 5 

Scopul investigaţiei: determinarea reperelor epistemologice şi praxiologice pentru formarea 
competenţei de comunicare didactică la studenţii pedagogi prin modulul pedagogic universitar. 

Ipoteza: Formarea competenţei de comunicare didactică este un proces complex şi strategic 
ce va permite integrarea şi adaptarea profesională eficientă a studenţilor pedagogi dacă:  
• vor fi stabilite componentele structurale ale competenţei de comunicare didactică;  
• vor fi identificate particularităţile de formare a competenţei de comunicare didactică; 
• se va aplica demersul curricular de formare a competenţei de comunicare didactică; 
• vor fi  identificate  valorile competenţei de comunicare didactică integrate în finalităţile de 

formare profesională prin modulul pedagogic universitar. 
Obiective de cercetare:  
• determinarea reperelor teoretice ale conceptului competenţă de comunicare didactică; 
• elaborarea modelului competenţei de comunicare didactică a studenţilor pedagogi şi 

finalităţilor de formare a competenţei de comunicare didactică; 
• stabilirea particularităţilor de formare a competenţei de comunicare didactică studenţilor 

pedagogi; 
• elaborarea demersului curricular de formare a competenţei de comunicare didactică prin 

modulul pedagogic universitar; 
• stabilirea pe cale experimentală a  variabilelor competenţei de comunicare didactică a 

studenţilor pedagogi; 
• generalizarea, sistematizarea datelor şi elaborarea concluziilor ştiinţifice şi recomandărilor 

practice privind formarea  competenţei de comunicare didactică. 
Epistemologia cercetării s-a constituit din idei, concepte, teorii  şi modele din domeniile:  

• teoria educaţiei (Cristea S., Cucoş C., Macavei E., Călin M., Pidkasistîi P., Podlasîi I.  etc.);  
• teoria şi metodologia curriculumului universitar pedagogic din Moldova (Pâslaru Vl., Papuc 

L., Negură I.);  
• teoria psihopedagogică a personalităţii cadrului didactic (Mândâcanu V., Kan-Kalic V., 

Rădulescu-Motru C., Slastionin V., Văideanu G. etc.);  
• conceptul de comunicare didactică  (Călin M., Ciobanu O.,  Cucoş C., Creţu O., Cozma T., 

Iacob L.,  Nicola Gr., Perrenoud Ph., Şoitu L. etc.);  
• recomandările ghidului metodologic privind proiectarea standardelor de formare iniţială în 

învăţămîntul universitar (Guţu Vl.,  Muraru E., Dandara O.) 
Metodologia cercetării  a cuprins următoarele tipuri de metode:  

- pedagogice: documentarea ştiinţifică, observarea, sondajul, analiza produselor activităţii 
studenţilor (portofoliul), compararea, chestionarul, grilele de observare, grilele de control, 
experimentul pedagogic (de constatare, de formare şi de control);  

- statistice: prelucrarea şi interpretarea statistică a datelor din punct de vedere cantitativ 
(media aritmetică, semnificaţia procentului şi verificarea ipotezei), calitativ, grafic. 
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Inovaţia ştiinţifică şi valoarea teoretică a investigaţiei este obiectivată în:  
• Modelul competenţei de comunicare didactică structurat pe componentele discursivă  în 

plan cognitiv, retoric şi relaţională  în plan conversaţional, motivaţional; 
• demersul curricular de formare a competenţei de comunicare didactică; 
• valori comportamentale proiectate şi obiectivate în competenţa de comunicare didactică. 

Valoarea practică a cercetării constă în:  
• renovarea curriculumului la cursul opţional "Comunicare didactică” din perspectiva 

Modelului competenţei de comunicare didactică elaborat; 
• implementarea  programului de ameliorare/dezvoltare a competenţei de comuncare 

didactică printr-un sistem de traininguri; 
• Demersul curricular de formare a competenţei de comunicare didactică la studenţii 

pedagogi, validat prin experiment, este util pentru: 
- renovarea  curriculumului pedagogic universitar;  
- elaborarea suporturilor de curs şi ghidurilor metodologice pentru discipilnele pedagogice; 
- activitatea de predare a cadrelor didactice universitare; 
- formarea/autoformarea profesională a studenţilor pedagogi.  
Concluziile şi recomandările elaborate pot fi valorificate în stabilirea unor noi perspective 

de abordare a problemelor privind formarea competenţei de comunicare didactică  pe parcursul vieţii. 
Tezele ştiinţifice propuse pentru susţinere: 

1. Competenţa de comunicare didactică este definitorie în dezvoltarea / integrarea / armonizarea 
competenţelor profesionale, asigurînd realizarea eficientă a rolurilor cadrului didactic. 

2. Componenta discursivă a CCD, reflectată în planurile cognitiv şi retoric, şi componenta 
relaţională, exprimată de planurile conversaţional şi motivaţional, permit abordarea sistemică 
şi coerentă a procesului de formare a competenţei de comunicare didactică, constituind o 
premisă pentru reconceptualizarea modulului pedagogic universitar. 

3. Particularităţile de formare a competenţei de comunicare didactică la studenţii pedagogi se 
exprimă în capacitatea de a elabora/ţine discursul didactic (argumentare logică, explicaţie 
eficientă, descriere consecutivă, definire accesibilă, expresii verbale schematizate, 
comunicare convergentă, valorificare a  limbajului para- şi nonverbal,  armonizare a 
mesajului verbal, para- şi nonverbal, transpunere didactică a conţinuturilor) şi capacitatea 
de a dezvolta/întreţine relaţii comunicative cu înalt nivel de feed-back (ascultarea activă, 
asigurarea interacţiunii, valorificarea limbajului nonverbal, transmiterea conţinuturilor 
afectiv-atitudinale, autoreglarea emoţională, provocarea/menţinerea/amplificarea continuă a 
interesului, prevenirea/soluţionarea conflictelor pedagogice). 

4. Demersul curricular de formare a competenţei de comunicare didactică orientează dezvoltarea 
competenţei pe dimensiunile:  
• epistemologică – în baza teoriilor, legilor, paradigmelor specifice comunicării didactice; 
• teleologică – concretizată  în obiective de formare a CCD pentru domeniile cunoaştere, 

aplicare, integrare; 
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• conţinutală – vizează strategia fuzională prin discipline  obligatorii şi la liberă alegere şi 
strategia disciplinară prin cursul opţional; 

• metodologică – prin activităţi didactice universitare, practica pedagogică, traininguri şi 
autoformare; 

• evaluativă - prin asigurarea retroacţiunii comunicării didactice. 
5. CCD se obiectivează în valorile comportamentale la nivel discursiv – normativitate 

lingvistică,  discurs coerent şi inteligibil,  limbaj pedagogic, strategii discursive, persuadare 
raţională, fidelitate şi pertinenţă ştiinţifică, personalizare, convergenţa limbajelor; şi la nivel 
relaţional - stil cooperant, persuadare afectivă, distributivitate a atenţiei, flexibilitate 
comportamentală, conversaţie empatică, echilibru emoţional, expresivitate afectivă, 
retroacţiune pozitivă. 

Eşantionul experimental al cercetării a fost constituit  din 150 de subiecţi, studenţi din 
anii II, III, IV, facultăţile de filologie, istorie, limbi străine şi pedagogie. 

Confirmarea rezultatelor  s-a realizat la şedinţele Catedrei Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul 
UPS „I. Creangă”, Seminarului Ştiinţific de Profil din cadrul IŞE. Ideile şi tezele investigaţiei au 
fost valorificate prin modulul pedagogic universitar  în cadrul proiectării/realizării/evaluării 
activităţilor didactice la disciplinele modulului pedagogic, prin practica pedagogică, în 
publicaţiile de domeniu, fiind materializate în renovarea curricula modulului pedagogic, în 
elaborarea suporturilor de curs şi ghidurilor metodologice la disciplinele universitare  “Teoria 
educaţiei” şi “Teoria instruirii”, în articole ştiinţifice. Aspecte ale cercetării au fost prezentate şi 
supuse dezbaterilor în cadrul conferinţelor ştiinţifice şi a revistei de profil „Universul 
Pedagogic”. 

Etapele cercetării. Cercetarea s-a desfăşurat în trei etape: 
 Prima etapă (2002 – 2003): documentarea bibliografică; cercetarea cadrului experienţial; 

examinarea documentelor; structurarea de conţinut a tezei; elaborarea capitolelor teoretice. 
Etapa a doua (2003 – 2004): desfăşurarea experimentului pedagogic de constatare, de 

formare şi de control. 
Etapa a treia (2005 – 2006): interpretarea sintetică a rezultatelor experimentale şi 

redactarea textului tezei. 
Structura tezei include preliminarii, trei capitole, sinteza rezultatelor, concluzii generale şi 

recomandări, adnotare şi cuvinte-cheie în limbile română, engleză şi rusă, lista abrevierilor, 
bibliografie, 8 anexe. Textul tezei conţine 16 tabele, 15 figuri. 

În teză sunt utilizate abrevierile:  
CCD - competenţa de comunicare didactică;  
MCCD – Modelul competenţei de comunicare didactică;  
DCF CCD – demersul curricular de formare a competenţei de comunicare didactică;  
ADU – activităţi didactice universitare;  
E.E. – eşantion de bază;  
E. M. – eşantion martor. 
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CONŢINUTUL DE BAZĂ AL TEZEI 
În Preliminarii se argumentează actualitatea teoretico-practică a temei şi este elucidat 

gradul de cercetare a problemei, fiind formulate problema, obiectul, scopul şi obiectivele 
investigaţiei. Se proiectează ipoteza şi se formulează tezele ştiinţifice pentru susţinere, se indică 
valoarea teoretică şi aplicativă a investigaţiei, sînt precizate etapele cercetării. 

În Capitolul I, Fundamente epistemologice şi praxiologice ale competenţei de 
comunicare  didactică,  este analizat cadrul teoretic al comunicării didactice din perspectiva 
paradigmei educaţiei centrată pe competenţe şi exprimării comunicării umane  în  învăţămînt  ca 
formă particulară şi personalizată a  învăţămîntului (Călin, M., Ciobanu O.,  Creţu C., Cozma T., 
Iacob L.,  Macavei E.,  Nicola Gr.,  Perrenoud Ph., Şoitu L. etc.,  Бодалев А. А., Головин Б., 
Кан-Калик В.А., Леонтьев В.). Sintetizarea variabilelor identificate în definiţiile comunicării a 
focalizat demersul investigaţional  asupra comunicării cu funcţie didactică, interesul central fiind 
atribuit componentelor prin care sursa (cadrul didactic) transmite un mesaj receptorului 
(elevului/studentului) cu intenţia de a-i forma/dezvolta un comportament comunicativ. Această 
perspectivă a generat  oportunitatea reflecţiei didactice în legătură cu viziunea asupra actului de 
comunicare drept cadru structurat instrumental, comunicarea didactică referindu-se la acţiunea 
de trimitere şi receptare a mesajelor specifice, presupune tranzacţii educative şi asigură reţele 
comunicaţionale productive în context educaţional.  

Prin conţinutul capitolului cercetarea a condus spre evidenţierea consecutivă a distincţiei 
conceptelor aptitudine de comunicare, capacitate de comunicare, competenţă comunicativă şi 
competenţă de comunicare. În context educaţional  capacităţile de comunicare  mobilizează 
competenţa de comunicare, aceasta fiind determinată de nivelul de dezvoltare a predispoziţiilor 
comunicative native şi de valorificarea dimensiunii sociale în educaţie. În acest sens, cumularea 
ansamblului de abilităţi personale a şti, a şti să faci, a şti să devii defineşte competenţa de 
comunicare (Macavei E., Mitrofan N., Neveanu P. P., Zeaziun N.,  Passov E.). Investigarea 
sintagmelor competenţă comunicativă şi competenţă de comunicare a permis identificarea 
diferenţelor la nivelul aspectului funcţional al relaţiei de comunicare. Comunicativitatea este 
apreciată în funcţie de disponibilitatea – scăzută sau ridicată – de relaţionare şi/sau cea de 
receptivitate la interacţiune, competenţa de comunicare exprimă rezultatul, eficacitatea relaţionării, 
argument pentru utilizarea acestei formulări a conceptului în cercetare.  

Analiza definiţiilor şi paradigmelor comunicării didactice a condus la evidenţierea 
caracteristicilor specifice şi reliefarea limitelor comunicării didactice la nivelul funcţionalităţii 
scopurilor, conţinuturilor, circularităţii informaţiei şi eficienţii agenţilor educaţionali, acestea 
justificînd evidenţierea a două elemente prioritare ale competenţei de comunicare didactică - 
discursivă şi relaţională -  şi reţeaua complexă a sincronizării acestora. Comunicarea se rezumă 
la satisfacerea trebuinţelor provocată şi păstrată ori amplificată de cele două părţi, trăsătura 
esenţială fiind construirea relaţiei, fapt ce confirmă opţiunea ştiinţifică pentru dimensiunea 
realaţională, componentă obligatorie a  competenţei de comunicare didactică.  
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În concluzia celor expuse, privind abordarea formării competenţei de comunicare, 
definim competenţa de comunicare didactică drept ansamblul  comportamentelor  comunicative 
de elaborare/transmitere/evaluare a discursului didactic şi asigurare a unor reţele 
comunicaţionale productive în context educaţional. 

Modelul competenţei de comunicare didactică (MCCD), derivat din studiul literaturii, 
este o construcţie teoretică necesară pentru valorificarea componentelor determinate teleologic la 
nivelul curriculumului universitar pedagogic, reliefînd o viziune sistemică şi procesual-
instrumentală asupra competenţei de comunicare didactică a profesorului. În baza analizei 
paradigmelor comunicării didactice, a concepţiei L. Iacob privind comunicarea complexă - 
„stăpînirea” materialului verbal / paraverbal / nonverbal, respectarea regulilor şi mijloacelor de 
plasament contextual a unteracţiunii mutuale, a principiului fundamental al şcolii de comunicare 
de la Palo Alto – esenţa comuncării constă în procesele relaţionale - s-au identificat două 
componente de bază ale competenţei de comunicare didactică: discursivă şi relaţională (Figura 1). 

Perspectivă educaţională privind valorificarea componentelor CCD se exprimă în 
asigurarea funcţionalităţii/sincronizării planurilor cognitiv, retoric  în componenta discursivă şi 
planurilor  motivaţional,  conversaţional în cadrul componentei relaţionale.  Nomenclatorul de 
variabile ale CCD relevate prin componente determină calitatea transpunerii didactice şi oferă 
evidente deschideri pentru exprimarea competenţei vizate la nivel de cunoştinţe, capacităţi şi 
atitudini. Cadrul didactic urmăreşte să transfere elevului cunoştinţe  prin capacitatea sa  de a 
traduce conţinuturile de învăţare în „demersuri de instruire”, aceasta fiind numită transpunere 
didactică. Retroacţiunea comunicării didactice sau feed-back-ul comunicaţional, ca acţiune 
circulară în model, reprezintă o modalitate activă şi eficientă de adaptare a  demersurilor 
didactice la multitudinea de situaţii concrete,  contribuind la transmiterea conţinuturilor afectiv-
atitudinale şi la formarea  convingerilor privind calitatea capacităţilor comunicative, în funcţie de 
care partenerii îşi reglează comportamentul comunicativ, orientîndu-se spre evaluarea / 
autoevaluarea CCD.  

Capitolul II, Particularităţile formării competenţei de comunicare didactică a 
studenţilor pedagogi, include considerente privind impactul curriculumului pedagogic 
universitar în formarea competenţei de comunicare didactică şi diagnosticarea comportamentului 
comunicativ al studenţilor pedagogi în procesul de pregătire iniţială. Evaluarea curriculumului 
pedagogic universitar s-a centrat pe un program proiectat, debutînd cu analiza documentelor 
curriculare: plan, programe, ghiduri, materiale auxiliare la nivelul disciplinelor (cursurilor) 
pedagogice de studiu şi evaluarea activităţilor didactice realizate prin modulul pedagogic 
universitar cu scopul determinării contribuţiei modulului pedagogic în procesul de formare a 
competenţei  de comunicare didactică la studenţi. 

Înregistrarea, analiza  şi interpretarea datelor cu privire la  produsele curriculumului au 
permis evidenţierea următoarelor aspecte: 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1. Modelul  competenţei de comunicare didactică

discursivă   relaţională 

 
Transpunere didactică 

 
 

cognitiv retoric motivaţion conversaţional 

Profesor

R
et

ro
ac
ţiu

ne
a 

co
m

un
ic
ăr

ii 
di

da
ct

ic
e 

Elev

COMPETENŢA DE 
COMUNICARE 

Ă

CAPACITĂŢI
CUNOŞTINŢE ATITUDINI

 
• Definirea 

conceptelor  
• Descrierea/ 

caracterizarea   
• Argumenta- 

rea raţională  
• Repetiţia 
• Demonstraţia 
• Exemplifi- 

carea 
• Reformularea 
• Parafrazarea  
• Ilustrarea 
• Expunerea  
 

• Provocarea/m
enţinerea  
interesului 

• Sensibilizarea 
elevilor 

• Generarea  
situaţiilor 
educative 

• Abordarea 
empatică 

• Persuadarea 
afectivă 

• Flexibilitatea 
deontică 

• Stimularea/ 
declanşarea 
interacţiunii 

 

• Ascultarea 
activă 

• Disponibilizare 
pentru dialog  

• Gestionarea 
relaţiilor 
interpersonale 

• Prevenirea 
conflictelor 

• Menţinerea/ 
amplificarea 
interacţiunii 

• Dinamizarea 
schimburilor  
energetice 

• Transmiterea 
conţinuturilor  
afective 

R
etroacţiunea com

unicării didactice

• Asigurarea repertoriului comun  
• Sincronizarea comportamentelor 

afectiv şi cognitiv 
• Armonizarea limbajelor 

verbal/paraverbal/nonverbal 
• Prevenirea/eliminarea barierelor,  

reducerea distanţei  
• Amplificarea măiestriei şi tactului 

pedagogic 
• Integrarea capacităţilor de 

comunicare didactică în 
macrocompetenţele profesionale  

• Exprimarea stilului individual 

• Selectarea 
vocabularului  

• Respectarea 
normelor 
gramaticale, 
ortoepice 

• Expresivitatea  
stilistică 

• Diversificarea 
lexicală 

• Convergenţa 
limbajelor 

• Ameliorarea 
stilului 

• Inteligenţa 
emoţională 

• Culturalizarea 
para- /nonverbală 



 
- CCD decurge implicit din competenţa de comunicare şi inserţie socială prin obiectivele 

stabilite de facultăţi în Ghidurile studenţilor; 
- Planul-cadru naţional de formare a cadrelor didactice nu atestă  un curs de comunicare 

didactică cu statut obligatoriu, această disciplină de studiu apare doar cu statut opţional la unele 
specialităţi; 

- competenţa de comunicare didactică, conform conceptorilor curricula pedagogică, vizează 
cunoaşterea tehnicilor de comunicare, manifestarea toleranţei, strategii de negociere a 
conflictelor, dezvoltarea tehnicilor de muncă intelectuală (tehnici de studiu individual ce permit 
valorificarea cunoştinţelor şi capacităţilor asimilate în cadrul  disciplinelor); obiectivele vizate 
permit abordarea şi, respectiv, dezvoltarea competenţei la general, în vederea integrării 
profesionale; 

- există anumite discontinuităţi la nivelul realizării practice a CCD prin conţinuturile tematice 
ale programelor analitice în funcţie de nevoile individuale şi rezolvarea problemelor de 
comunicare didactică ale studenţilor; 

- schimbările înregistrate în învăţămîntul superior pedagogic, provocate de reforma 
curriculară, au contribuit la modernizarea conţinuturilor, structurii, metodologiilor de predare şi 
evaluare; în ceea ce priveşte profilul de competenţă de comunicare a cadrului didactic se atestă 
parţial modificări structurale graduale;  

- redefinirea cursurilor clasice de pedagogie în perspectivă modernă  (Teoria educaţiei, 
Teoria şi metodologia instruirii, Teoria şi metodologia curriculumului, Teoria şi metodologia 
evaluării) acoperă decupaje recente în ştiinţele educaţiei, programele cursurilor oferind, cu unele 
excepţii, un spaţiu suficient de larg pentru exersarea unor activităţi care să conducă la formarea 
competenţei de comunicare didactică. 

Stabilirea componentelor discursivă şi relaţională prin Modelul CCD au stat la baza 
elaborării instrumentelor de diagnosticare a calităţii competenţei de comunicare didactică la 
studenţii pedagogi. S-au utilizat următoarele metode de cercetare: observaţia/grile de observaţie, 
focus-grup, chestionar, eseu, portofoliu, proiecte didactice ale studenţilor, observarea sistemică, 
rezolvare de probleme în grup, fişe de evaluare, teste de autoevaluare, activităţi practice cu 
elevii. Parametrii de evaluare a specificului competenţei de comunicare didactică la studenţi au vizat: 

• nivelul cunoştinţelor; 
• barierele de comunicare didactică; 
• calitatea formării emiţătorului (ascultarea activă); 
• capacitatea de a transmite un mesaj şi de declanşare/menţinere a interacţiunii; 
• opiniile exprimate de studenţi cu referire la competenţa de comunicare didactică; 
• comunciarea scrisă şi orală. 
Capitolul III, Valori  ale competenţei de comunicare didactică formate prin 

experiment, conţine experimentul de formare axat pe dezvoltarea competenţei de comunicare 
didactică la nivelul discursului didactic, pe de o parte, şi la nivelul componentei relaţionale, pe de 
alta, asigurînd sincronizarea planulilor de exprimare pentru fiecare componentă. În acest scop a 
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fost elaborat Demersul curricular de formare a competenţei de comunicare didactică (DCF 
CCD),  fundamentat de paradigma curriculumului ca model structural „pentagonal”. DCF CCD 
direcţionează formarea CCD pe dimensiunile  curriculare  epistemologică, teleologică, 
conţinutală, metodologică, evaluare - calitatea intervenţiilor fiind exprimată în planurile 
componentelor CCD (Figura 2).  

Dimensiunea epistemologică reprezintă baza conceptuală constituită din teorii, legi, 
concepte, paradigme specifice comunicării didactice, opţiune fundamentată prin stabilirea acestei 
componente în modelul structural al curriculumului definit de Pâslaru Vl.. Postulatele emise în 
cadrul Modelului teoretic al competenţei de comunicare didactică oferă posibilitatea de 
direcţionare, devenind presciptive pentru celelalte dimensiuni ale Demersului curricular de 
formare a CCD.  

 Dimensiunea teleologică implică obiectivele curriculare de formare a competenţei de 
comunicare didactică, transpuse din punct de vedere pedagogic la nivelul obiectivelor de 
cunoaştere/aplicare/integrare specifice comunicării didactice, astfel orientînd valoric elaborarea 
curricula pedagogică la nivelul programelor universitare.  Realizarea obiectivelor conform 
taxonomiei vizate va asigura la studenţi stăpînirea reperelor conceptuale, formarea abilităţilor 
necesare aplicării cunoştinţelor teoretice, stabilirea conexiunilor  cunoştinţelor, capacităţilor şi 
atitudinilor corespunzătoare CCD. Accentuarea laturii de obiective orientată spre formarea de 
atitudini, motivaţii (45%) va asigura integrarea proiectelor de optimizare a cominicării didactice 
în scopul satisfacerii obligaţiunilor profesionale.   

Abordarea dimensiunii conţinutale a fost determinată de conţinutul modulului pedagogic 
universitar prevăzut în Planul cadru naţional de formare a cadrelor didactice, racordat la 
Sistemul de Credite Transferabile (2005). Structura modulară ce cuprinde discipline obligatorii, 
opţionale şi la libera alegere reprezintă un spaţiu deschis pentru fuizionarea conţinuturilor CCD 
la nivelul disciplinelor de studiu Teoria educaţiei, Teoria şi metodologia instruirii, Etica 
pedagogică (obligatorii) şi Teoria şi metodologia curriculumului, Teoria şi metodologia 
cercetării, Tehnologii educaţionale (la libera alegere) etc., cursuri propuse de Catedra Ştiinţe ale 
Educaţiei facultăţilor pedagogice. 

Dimensiunea conţinutală a DCF CCD  a solicitat continuitate în dezvoltarea CCD pe 
direcţia proiectării şi implementării cursului opţional Comunicarea didactică în grupele 
experimentale, debutînd cu renovarea programei existente a cursului Comunicare educaţională. 
Noutatea curriculumului disciplinar opţional elaborat este reprezentată de blocul conţinuturilor 
didactice orientate spre formarea competenţei de comunicare didactică pe coordonata discursivă 
şi relaţională în planurile cognitiv, retoric, pe de o parte, şi motivaţional, conversaţional, pe de 
altă parte. Integrarea conţinuturilor CCD în procesul de predare a disciplinelor modulului 
pedagogic  a permis realizarea continuităţii şi imprimarea valorii aplicative a cunoştinţelor pe 
coordonata pregătire teoretică - pregătire practică propusă de Planul cadru pentru ciclul I 
(studii superioare licenţă).   
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Dimensiunea metodologică reflectată în DCF CCD implică realizarea prin: activităţi 
didactice universitare (ADU), practica pedagogică, training-uri de  remediere/ameliorare a 
CCD,  autoformare.  Paradigma învăţămîntului formativ, centrată pe renunţarea la modelele de 
predare excesiv verbalizate şi informative, utilizarea tehnologiilor interactive de 
predare/învăţare/evaluare,  stabilirea princiiilor de cooperare în activităţile de grup, formarea 
motivaţiei pentru activitatea de învăţare, exprimă dimensiuni luate în considerare la proiectarea 
ADU în viziune integrată, orientate spre dezvoltarea componentelor CCD. Dezvoltarea 
competenţei de comunicare didactică se va realiza, în principal, pornind de la componentele 
discursivă şi relaţională, metodologia educaţională modernă oferind, pe de o parte, un cîmp de 
autonomie şi creativitate, iar pe de altă parte selectarea, dozarea şi utilizarea componentelor în 
funcţie de obiective, evitînd ignorarea sau valorificarea parţială a elementelor. Dificultăţile 
studenţilor privind armonizarea limbajelor verbal/para- şi nonverbal în comunicarea didactică au 
determinat proiectarea/realizarea activităţilor specifice de dezvoltare a competenţei pe această 
direcţie. Dimensiunea metodologică a DCF CCD a fost completată de formarea competenţei de 
comunicare didactică pe coordonata practicii pedagogice. Modelele de structuri-cadru ale 
proiectelor de lecţii oferite de coordonatorii practicii pedagogice de la Catedra Ştiinţe ale 
Educaţiei au cuprins jaloanele structurale necesare şi o listă de variabile specifice CCD, 
asigurînd funcţionalitate realizării stagiului de calificare profesională la anul IV. Analiza lecţiilor 
asistate a permis determinarea condiţiilor pentru asigurarea eficienţei în realizarea discursului 
didactic prin sincronizarea planurilor specifice şi stabilirea relaţiilor interpersonale prin metodele 
interactiv-creative întegrate competenţei vizate. În cadrul experimentului formativ s-a 
implementat un program de dezvoltare, perfecţionare, remediere a competenţei de comuncare 
didactică prin training. Dezvoltarea CCD în cadrul a 7 şedinţe formative ale trainingului a fost 
posibilă prin exerciţii complexe, favorizînd dezvoltarea capacităţilor de aplicare în viaţă a 
cunoştinţelor (dovada că ştie să facă) şi dovada comportamentelor sociale (dovada că ştie să fie).  
Evaluarea trainingurilor realizate a permis stabilirea direcţiilor noi pentru elaborarea traseului de 
autoformare în cadrul dimensiunii metodologice. Studenţii au avut libertatea proiectării unor 
strategii personalizate, privind eficientizarea competenţei de comunicare didactică. 

Dimensiunea evaluativă în cadrul Demersului curricular de formare a competenţei de 
comunicare didactică reprezintă criteriile de verificare/apreciere a rezultatelor studenţilor prin 
feed-back şi feed-forward. Realizarea obiectivelor comunicării didactice devine cauză pentru 
reglarea formării CCD, concretizate în investigaţie prin echilibrarea si eficientizarea structurii 
CCD, dirijarea continuă a formării  competenţei de comunicare didactică,  de ameliorare, 
respectiv, schimbări directe privind desfăşurarea şi rezultatele implementării DCF CCD.    

Definirea performanţelor comunicării didactice drept valori CCD este determinată de 
accepţiunea potrivit căreia educaţia este esenţial centrată pe valori, scopul oricărei acţiuni 
educaţionale reprezentînd o anumită valoare, educaţia fiind un complex de acţiuni continue de 
formare, de valorizare a celui educat.  
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FIGURA 2. DEMERSUL CURRICULAR DE FORMARE A  COMPETENŢEI DE COMUNICARE DIDACTICĂ 
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Elaborarea nomenclatorului de variabile pentru componentele discursivă şi relaţională în 
cadrul  Modelului CCD, raportarea la obiectivele competenţei de comunicare şi inserţie socială 
menţionate în Ghidul studentului facultăţilor pedagogice şi aşteptările studenţilor identificate 
prin etapa experimentală, dirijarea formării CCD pe coordonatele  Demersului curricular a  
condus spre stabilirea dimensiunilor valorice ale competenţei:   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Figura 3.  Valori ale competenţei de comunicare didactică 

Metodologia de evaluare a rezultatelor experimentului formativ a vizat analiza 
progreselor înregistrate de eşantionul de studenţi selectat la etapa experimentului de constatare. 
Evaluarea rezultatelor, atît pe parcursul programului experimental (evaluarea formativă) cît şi la 
finele acestuia (evaluarea sumativă), s-a axat pe variabilele determinate teoretic de Modelul 
competenţei de comunicare didactică (MCCD) şi Demersul curricular de formare a CCD (DCF 
CCD). Experimentul de control (septembrie-decembrie, 2006) a avut drept scop validarea 
rezultatelor înregistrate de eşantionul experimental de bază (E. E).  

Aplicarea la sfîrşitul perioadei de formare a testului de evaluare a permis măsurarea  
nivelului de cunoaştere/aplicare/integrare a variabilelor CCD. Distribuţia itemilor potrivit 
corelaţiei nivelelor expuse a impus compararea rezultatelor privind cunoaşterea principiilor 
comunicării didactice, formelor de comunicare, normelor de structurare a discursului didactic şi 
capacităţile studenţilor de formulare/utilizare a întrebărilor adecvate în comunicarea didactică, 
argumentarea opiniei proprii în legătură cu un subiect,  convingerea partenerului printr-un mesaj 
narativ şi capacitatea de a ilustra şi explica feed-back-ul optim (inclusiv  consecinţele acestuia) 
pe exemplul unei activităţi didactice (proiect didactic). Comportamentul integrator a fost posibil 
de diagnosticat în baza proiectării anumitor mesaje didactice, operînd cu vocabularul de 
specialitate, sincronizarea limbajelor, operarea cu conţinuturi interpersonale, 
autoevaluarea/autoperfecţionarea competenţei de comunicare didactică. Deşi condiţiile de 
formare a CCD pentru grupele de control au fost limitate în comparaţie cu grupele 
experimentale, acestea au fost supuse investigării la toate etapele cu scopul înregistrării 
modificărilor privind nivelul competenţei prin aplicarea demersului curricular. Distribuţia 
rezultatelor studenţilor se concentrează în jurul punctajului maxim de 5 puncte (foarte bine), 

 
               DIMENSIUNEA 
              RELAŢIONALĂ 

 
1. stil cooperant  
2. persuadare afectivă 
3. distributivitate a atenţiei 
4. flexibilitate 

comportamentală 
5. conversaţie empatică 
6. echilibru emoţional 

7. expresivitate afectivă 
8. retroacţiune pozitivă 

 
                          DIMENSIUNEA 
                             DISCURSIVĂ 

 
1. discurs coerent şi  
         inteligibil  
2. normativitate 

lingvistică 
3. limbaj pedagogic 
4. strategii discursive 
5. persuadare raţională 
6. fidelitate şi 

pertinenţă ştiinţifică 
7. personalizare 

8. convergenţa 
limbajelor  



 16 

analiza statistică a semnificaţiei acestor diferenţe demonstrînd  rezultate înalte pentru întreg 
eşantionul de subiecţi. 

Grupul de control (E.E)                                    Grupul experimental (E.E.) 

Figura 4. Distribuirea comparată a rezultatelor experimentului de formare a CCD  
(cunoaştere/aplicare/integrare) 

Datele comparative reprezentate grafic în Figura 4 au scos în evidenţă creşterea nivelului 
cognitiv al CCD atît a studenţilor din grupul experimental, supus formării prin demersul 
curricular iniţiat, cît şi din eşantionul de control, demersul investigaţonal nefiind unul provocat, 
studenţii beneficiind de formarea pe această direcţie la etapa fuzionării conţinuturilor CCD în 
cadrul disciplinelor  fundamentale ale modulului pedagogic. Deoarece studenţii grupului  
experimental au parcurs întregul program de formare, se observă o creştere progresivă, 
înregistrînd rezultate foarte bune, variabila „deloc”, sau „uneori” fiind neidentificată în 
răspunsuri sau evaluată cu rezultate pînă la 1,0. Similar au fost supuse comparării rezultatele 
privind nivelul comportamental complex de dezvoltare a CCD (cunoaştere/aplicare/integrare) la 
etapele de constatare şi control. Prin corelaţiile efectuate se  atestă eficienţa demersului curricular 
aplicat, astfel, rezulatele formării CCD devenind valoroase pentru formarea iniţială a studenţilor 
pedagogi pe această coordonată. 

Diferenţele înregistrate prin compararea rezultatelor studenţilor din eşantionul 
experimental la etapele de constatare şi de control demonstrează o creştere semnificativă a 
nivelului de dezvoltare a CCD  (cunoaştere/aplicare/integrare),  reducînd aproape total punctajul 
minim de 1 şi 2 pentru afirmaţiile negative ale studenţilor (Figura 4). 

În contextul cercetării de faţă repere ale măsurării ce descriu şi apreciază în baza indicilor 
concreţi performanţele comunicării didactice au constituit  valorile comportamentale stabilite la 
nivelul produsului-competenţă.  
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               Etapa de diagnosticare                              Etapa de control 
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Figura 5. Distribuirea comparată a rezultatelor formării CCD 
(cunoaştere/aplicare/integrare)  la studenţii eşantionului experimental 

Evaluarea componentelor MCCD la etapa de control s-a realizat în baza principiului prin 
care componentele se exprimă simultan şi se intercondiţionează, influenţînd reuşita comunicării 
didactice.  În acest sens, fără a neglija valorile distinctive ale componentelor CCD (evaluarea 
separată), au  fost propuse evaluări generale prin care a fost observată sincronizarea  acestora. 
Sintetizarea indicatorilor de performanţă pe coordonatele discursivă şi relaţională impune 
corelarea acestora şi identificarea valorilor CCD, ierarhizate în cadrul componentelor şi derivate 
din simbioza planurilor.  

Indicatorii de performanţă elaboraţi pentru fiecare plan precizează elementele ce trebuie 
să apară în produsul-competenţă, în opinia lui Boniol, acesta fiind segmentul intermediar în 
operaţia de măsurare a unei competenţe, şi oferă o bază reală pentru acordarea calificativului. În 
acelaşi context precizarea autorului -  „indicatorul este orice comportament care aduce o 
informaţie asupra prezenţei unei competenţe” - permite abordarea valorilor CCD drept nivel 
performanţial al CCD; descriptorii competenţei fiind reflectaţi de diverse grade de apreciere: 
note; punctaj; calificative: bine, mai puţin bine, foarte bine sau uneori, da, nu etc. În acest sens,  
testarea de diagnosticare a nivelului de competenţă format pe coordonata discursivă s-a realizat 
pe baza evaluării eseului argumentativ, tehnică de prelucrare şi organizare a informaţiilor, ce a 
permis evidenţa progreselor înregistate de studenţi potrivit indicatorilor stabiliţi pentru: 

DIMENSIUNEA DISCURSIVĂ  - 
 în plan cognitiv - precizie/rigoare, exactitate, accesibilitate - 81%; ordonare logică, 

validitate, completitudine, sistematizare, coerenţă, acceptabilitate - 73%; persuadare raţională - 
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81%; verosimilitudine, conotaţie -78%; intensitate, calitate - 89%; multidisciplinaritate, 
flexibilitate, comprehensiune - 75%;  

în plan reroric – fluiditate, elevanţă – 85%; nuanţare semantică, corectitudine semantică, 
evitare de cacofonii, pleonasme, tautologii, alte asociaţii/repetări de sunete – 82%;  raportare la 
reguli gramaticale (timp, mod, numeral, etc.) – 91%;, construcţie şi înlănţuire a frazelor – 84%;, 
exprimare succintă, laconică  – 79%; sincronizare a limbajelor paraverbal/nonverbal / verbal  – 
91%. 

DIMENSIUNEA RELAŢIONALĂ - 
în plan motivaţional - strategia utilizată – 84%, reacţia la stimuli (stimulantă-redundantă) 

- 78%;  impresionare, convingere afectivă  - 74%;  rapiditate acţională,  ritmul de acceptare a 
sarcinii  - 75%;  persuadare afectivă -  - 75%;  , limbajele para-şi nonverbal -  - 91%.   

în plan cognitiv conversaţional - strategia de selectare şi debutare a metodei -  - 84%;  
reguli şi norme pedagogice – 79%; ponderea tipurilor de întrebări -  87%;  , stimul – răspuns  - 
85%;   , interdependenţa pozitivă  (formă de relaţii) - 78%;  participarea activă (învăţarea axată 
pe sarcini) - 81%;   principiul circularităţii, ascultarea activă – 87%. 

În baza aplicării instrumentelor de evaluare a componentei discursive s-au înregistrat 
următoarele date ( Figura 6):  
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Figura  6. Ilustrarea nivelului CCD a studenţilor pedagogi 
(componenta  discursivă) 

Observăm diferenţe semnificative ale progresului înregistrat în grupele experimentale, 
progres datorat eficienţei programului experimental  implementat în aceste grupe. În grupele de 
control se  înregistrează o uşoară progresie în comparaţie cu rezultatele oţinute la etapa 
constatativă.  Studenţii eşantionului experimental pot construi logic şi inteligibil un discurs 
didactic (70% - item 1), asigurînd  fidelitate şi pertinenţţă ştiinţifică  prin transpunerea didactică 
a conţinuturilor  (72% - item 6), demonstrează capacităţi discursive (argumentare, demonstrare, 
descriere, explicare etc.) astfel încît discursul didactic este receptat şi înţeles de către elevi (68% 
- item 4). Rezultatele cercetării demonstrează capacitatea  studenţilor pedagogi de sincronizare a 
limbajului verbal, nonverbal şi paraverbal în explicarea conţinutului didactic. Deficienţele 
înregistrate la etapa diagnostică (agresivitate verbală, discontinuitatea discursului, pauze lipsite 



 19 

de semnificaţie etc.) au fost eliminate din discursul didactic al studenţilor (65% - item 8). S-au 
înregistrat ameliorări la nivelul calităţilor vorbirii studenţilor, deplasînd accentul pe plasticitatea 
şi expresivitatea vorbirii în transmiterea mesajului didactic. Studenţii din grupele experimentale 
au demonstrat nivel sporit de  utilizare adecvată a termenilor pedagogici, a conceptelor predate; 
coerenţa emiterii, argumentării de judecăţi şi raţionamente au contribuit la eficientizarea orelor 
demonstrative ale studenţilor pedagogi (68% - item 5).  Astfel, trainingurile şi activităţile 
realizate în grupele experimentale şi-au demonstrat eficienţa în dezvoltarea competenţei de 
comunicare didactică prin progresul înregistrate la nivelul componentei discursive.   

Evaluarea componentei relaţionale s-a axat pe rezultatele formării CCD prin planurile 
motivaţional şi conversaţional. Dimensiunile valorice stabilite prin operaţionalizarea variabilelor 
Modelului CCD, obiectivelor curriculare de formare şi indicatorilor de performanţă identificaţi 
au permis conturarea finală a rezultatelor în Figura 7. 

Evaluarea componentei relaţionale s-a axat pe rezultatele formării CCD prin 

planurile motivaţional şi conversaţional. Dimensiunile valorice stabilite prin operaţionalizarea 

variabilelor Modelului CCD, obiectivelor curriculare de formare şi indicatorilor de performanţă 

identificaţi au permis conturarea finală a rezultatelor în Figura 7. 
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Figura  7. Ilustrarea nivelului CCD a studenţilor pedagogi 

(componenta  relaţională) 

Se observă o creştere semnificativă a rezultatelor şi o ameliorare a comportamentului 
relaţional (deficienţe semnalate la etapa diagnostică). Argumentele expuse permit  a considera 
valid  programul experimental realizat.  Studenţii din grupele experimentale exprimă capacităţi 
de sicronizare eficientă a conduitei comuncative cu tipul de relaţii didactice (79% - item 1). 
Elemente ale transmiterii conţinuturilor afectiv-atitudinale, relevate de armonizarea limbajelor 
verbal, para- şi nonverbal au fost validate de dimensiunea valorică - „expresivitatea afectivă”, 
înregistrînd nivelul de 85% pentru studenţii care au parcurs programul experimental de formare 
(item 7). Variabila de 54% a aceleiaşi valori CCD exprimă o diferenţă semnificativă în 
comparaţie cu rezultatele studenţilor din grupul de control, dezvoltarea competenţei fiind 
realizată pentru acest eşantion de subiecţi doar prin fuzionarea conţinuturilor specifice CCD în 
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disciplinele fundamentale ale modulului pedagogic. Observăm schimbări neesenţiale înregistrate 
în grupele de control, unde procesul de formare s-a realizat în mod obişnuit pe direcţia 
dezvoltării ascultării active (item 3 – distributivitatea atenţiei), remarcînd, o progresie sporită la 
studenţii antrenaţi în trainingurile de formare a CCD –  91%.  Studenţii au fost mai disponibili de 
a răspunde şi recepta activ întrebările şi răspunsurile, au formulat corect întrebările, au reuşit să 
evidenţieze punctele esenţiale ale mesajului transmis prin adaptare în funcţie de particularităţile 
individuale ale elevilor, desemnînd, astfel, variabilele indicatorilor  pentru  itemul 8 – 
retroacţiune pozitivă” – 84%. S-a constat că opţiunile studenţilor în realizarea demersului 
descriptiv privind explicarea unor conţinuturi au vizat activizarea elevilor, stimularea interesului 
şi motivaţiei pentru învăţare, înregistrînd un nivel de 83% în grupele experimentale.  Capacitatea 
de a identifica şi aplica strategii conversaţionale prin extinderea valoriii de „flexibilitate 
conversaţională” a permis sporirea variabilei procentuale pînă la 83%, iar capacitatea de 
reglare/autoreglare a emoţiilor a determinat controlul agresivităţii în vorbire, 
declanşarea/stimularea şi menţinerea interacţiunii prin  aplicarea  codurilor comportamentale în 
comunicarea verbală, para-, nonverbală, înregistrînd diferenţe la nivelul grupurilor eşantionului 
experimental – 89% (item 6).  

Rezultatele din grupele experimentale au demonstrat că studenţii pedagogi sînt capabili 
să-şi construiască atitudini corecte privind necesitatea îmbunătăţirii CCD, demonstrează 
capacităţi de elaborare a căilor de dezvoltare a comportamentului discursiv şi relaţional. 
Studenţii au exprimat responsabilitate profesională, conştientizînd rolul de model pe care-l 
exercită asupra elevilor. Putem afirma că validarea rezultatelor demonstrează că studenţii şi-au 
achiziţionat ansamblul de cunoştinţe, au probat capacităţi discursive şi relaţionale în cadrul 
practicii pedagogice, ceea ce demonstrează eficienţa Demersului curricular de formare a 
competenţei de comunicare didactică.  

 
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI:  

1. Competenţa de comunicare şi integarare socială va asigura realizarea funcţiilor prioritare ale 
învăţămîntului universitar pedagogic în cazul în care va fi specificată în standardul de 
formare profesională iniţială prin formula competenţa de comunicare didactică. 

2. Formarea iniţială a cadrelor didactice este dominată cantitativ de cursurile de specialitate, 
predate, în mare măsură, academic. Din acest motiv, modelul de comunicare perpetuat în 
actul didactic rămîne unul unilateral, deschis interacţiunii absolut sporadic. Absolventul 
devenit cadru didactic reproduce la clasă modelul unei predări magistrale cu intenţii 
neînsemnate de relaţionare şi asigurare de feed-back. 

3. Dezvoltarea competenţei de comunicare didactică trebuie să devină o prioritate a formării 
iniţiale a cadrelor didactice în condiţiile în care aceasta (CCD) este definitorie în 
dezvoltarea/integrarea/armonizarea competenţelor profesionale, asigurînd realizarea 
eficientă a rolurilor cadrului didactic. 
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4. Specificul competenţei de comunicare a studenţilor, identificat în procesul de formare 
psihopedagogică iniţială, se exprimă în capacitatea redusă  de a elabora/ţine discursul 
didactic (argumentare alogică, explicaţie ineficientă, descriere redundantă, definire 
automatizată, deficit de expresii verbale schematizate, comunicare divergentă, valorificarea 
redusă a limbajului paraverbal şi armonizarea mesajului verbal cu cel paraverbal şi 
nonverbal, dificultăţi de transpunere didactică) şi capacitatea de a dezvolta/întreţine relaţii 
comunictive cu înalt nivel de feed-back (nedezvoltarea capacităţii de ascultare activă, 
probleme de asigurare a interacţiunii, de valorificare redusă  a limbajului nonverbal, 
carenţe de  transmitere a conţinuturilor afectiv-atitudinale, de provocare /menţinere 
/amplificare continuă a interesului, de cooperare, de prevenire/soluţionare a conflictelor pedagogice). 

5. Reţeaua complexă a sincronizării elementelor competenţei de comunicare didactică pot fi 
generalizate în  două  componente de bază: discursivă şi relaţională. 

6. Modelul competenţei de comunicare didactică (MCCD) reprezintă o  construcţie teoretică 
de valorificare a componentelor discursivă şi relaţională, a circuitelor acestora, determinate 
teleologic la nivelul modulului pedagogic în cadrul curriculumului universitar, ce se 
exprimă prin funcţionalitatea/sincronizarea planurilor cognitiv, retoric  în componenta 
discursivă şi planurilor  motivaţional,  conversaţional în componenta relaţională. 
Transpunerea didactică implică un nivel sporit al retroacţiunii comunicării determinat de 
calitatea cunoştinţelor, capacităţilor şi atitudinilor CCD. 

7. Obiectivele de formare a CCD prin modulul pedagogic elaborate în baza Modelului 
competenţei de comunicare didactică a condus la identificarea valorilor la nivelul 
componentelor discursivă şi relaţională: discurs coerent şi inteligibil,  limbaj pedagogic, 
normativitate, strategii discursive, persuadare raţională, fidelitate şi pertinenţă ştiinţifică, 
personalizare, convergenţa limbajelor, stil cooperant, persuadare afectivă, distributivitate 
atenţiei, flexibilitate comportamentală, conversaţie empatică, echilibru emoţional, 
expresivitate afectivă, retroacţiune pozitivă. 

8. Demersul de formare a CCD prin modulul pedagogic universitar include elaborarea 
obiectivelor de formare a CCD reieşind din standardele de formare profesională iniţială, 
proiectarea Modulului pedagogic din perspectiva formării CCD prin fuzionarea 
conţinuturilor/strategiilor de dezvoltare a  CCD la nivelul limbajului pedagogic, renovarea 
curriculumului cursului opţional Comunicarea didactică orientat spre dezvoltarea 
componentelor discursivă şi relaţională,  dezvoltarea programei la practica pedagogică de 
iniţiere şi de predare din perspectiva formării CCD, elaborarea Programului de  remediere/ 
ameliorare prin traininguri, asigurînd  retroacţiunea comunicării în procesul de 
formare/evaluare a CCD. 

9. Dezvoltarea unor relaţii de colaborare reale între cadrele didactice universitare, ce ţin  
cursurile în cadrul modulului pedagogic, se va produce  în cazul în care  parteneriatul 
academic va asigura sinergia influenţelor formative ale cadrelor didactice universitare,  
coerenţa eforturilor de autoformare a competenţei de comunicare didactică la viitorii 
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profesori şi facilitarea dezvoltării competenţei comunicative la elevi; promovarea 
strategiilor active şi a metodelor complementare de evaluare a competenţei de comunicare;  
renovarea cursurilor de specialitate din perspectiva dezvoltării CCD  pentru a stopa 
perpetuarea modelelor şi practicilor de comunicare excesiv verbalizate şi magistrale în clasa 
de elevi.  

10. Fundamentarea teoretico - experimentală a Demersului curricular de formare a CCD  prin 
modulul pedagogic reprezintă o oportunitate de asigurare a calităţii procesului de pregătire 
iniţială a cadrului didactic,  contribuind la sporirea nivelului de cultură profesională.  
 

Recomandări practice: 
Valorificarea achiziţiilor la nivelul formării competenţei de comunicare didactică este 

utilă pentru conceptorii de curriculum universitar, universitari şi studenţi prin: 
• reconceptualizarea cursurilor de specialitate din perspectiva abordărilor integrative de 

formare a elementelor componente ale competenţei de comunicare didactică; 
• promovarea strategiilor de formare a competenţei de comuncare didactică la nivel 

discursiv şi relaţional ca achiziţii procedurale în cadrul modulului pedagogic contribuie 
la promovarea valorilor CCD; 

• utilizarea trainingurilor de dezvoltare/perfecţionare a CCD de către cadrele didactice, 
ca strategie complementară/alternativă,  poate fi propusă pentru instruirea continuă,  
contribuind la ameliorarea/autoformarea competenţei de comuncare didactică. 

In acest context, cercetarea realizată deschide noi aspecte ale fenomenului comunicării 
didactice, sugerează diverse probleme de cercetare ce propun, în mod imperativ, dezvoltarea 
strategiilor de formare/perfecţionare a competenţei de comunicare didactică prin susţinerea 
masteratelor de comunicare – ca punct de plecare pentru formarea continuă a profesorilor.  
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на соискание ученой степени доктора педагогических наук, 
«Формирование компетенции дидактического общения  

на основе педагогического  модуля  в процессе подготовки будущих учителей» 
Специальность: 13.00.01 – Общая педагогика 

 
Формирование компетенции дидактического общения на основе  

педагогического модуля отвечает принципам коммуникативного воспитания и развития 
профессиональных навыков преподавателя. Компетенция дидактического общения 
заключается в  способности учителя строить и передавать воспитательныое содержание, 
способствуя развитию способностей обучаемых. Таким образом, формирование 
компетенции дидактического общения у студентов-педагогов требует, с одной стороны, 
развитие профессиональных навыков и умений на уровне дидактической речи, с другой 
стороны, развитие отношенческой  компетенции. Компоненты модели - дидактическая 
речь, отраженная в когнитивном и риторическом планах и отношенческий компонент, 
выраженный в конверсационном и мотивационном планах - позволяют системно и 
логично рассмотреть процесс формирования компетенции дидактического общения.  

Образовательная модель, формирующая компетентность состоит из следующих компонентов:  
1. теоретический – на основе теорий, законов, парадигм дидактического общения; 
2. целевой – на основе задач для формирования компетенций на уровне познания, 

применения и интегрирования; 
3. содержательный – на основе использования дидактического общения как 

органического компонента, входящего как основные, дополнительные и  предметы по 
выбору; 

4. методологический – на основе дидактической деятельности, педагогической 
практики, тренингов, самообразования; 

5. контрольно-оценочный – на основе обратной связи о качестве протекания данного 
процесса. 
Разработанные рекомендации могут быть представлены для рассмотрения для 

разрешения возникающих проблем по формированию компетенции дидактического 
общения в процессе педагогической подготовки. 

 
Ключевые слова 
Компетенция  дидактического общения, коммуникативная и социально-отношенческая  
компетенция, способности общения, коммуникативные умения, педагогическое общение, 
дидактическое общение,  профессиональная компетенция, коммуникативные отношения, 
дидактический дискурс, содержание обучения, учебные задачи, куррикулум  
педагогического высшего образования,  самоуправление. 
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ANNOTATION 

to the doctoral thesis in pedagogy 

"Development didactic communicative competence through the educational module", 

author Sadovei Larisa 

Speciality: 13.00.01 - General Pedagogy 

 

Creation of didactic communicative competence throug the educational module meets 

theprinciples of the communicative education and promotes the development of teacher's 

professional skills. in such way, development of didcatic communicative competence for future 

teachers requires, on the one hand, the creation of professional skills at the level of didactic 

discourse; on the other hand, it requires the development of the relational competence. the is 

component of discourse is reflected in cognitive and rhetorical aspects. the relational component 

is expressed in conversational and motivational aspects. These componente permit us to examine 

the process of development of didactic communicative competence systematically and in a 

logic(al) way. tehe module of Curriculum promotes the development of competence in the 

following directions: 

- theoretical aspect, based an theories, laws, paradigms of didactic communication; 

- aspects for special purpose, based on the objects for setting up the competence at the 

level of knowledge, its application and integration; 

- substantional aspect, based on the use utilization of didactic conversations through 

compulsory selective and optional courses; 

- methodological aspects, based an didactic activities pedagogical practice, trainings and 

self education; 

- assed - on the feed back. 

Recommendations that are worked out can be submit for consideration of new 

perspectives and problems on development of didactic communicative competence in the process 

of teacher's trainings. 

 

The key words 
Didactic communicative competence, comunicational and social relational competence, 
communicational  capacites, communicative skills, educational communication, didactic 
communication,  didactic discourse,  professional competence, didactic competence,  
educational contents, educational curriculum, didactic  tasks, self control. 
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