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ADNOTARE 

Gîdei Mariana „Formarea competențelor profesionale de comunicare ale studenților din 

învățămîntul superior de educație fizică și sport”, teză de doctor în ştiinţe ale educației. 

Chişinău, 2021 

Structura tezei include: introducere, 3 capitole, concluzii generale şi recomandări, 

bibliografie din 191 de titluri, 9 anexe, 131 pagini de text de bază, 10 tabele, 37 figuri. Rezultatele 

obţinute sunt publicate în 17 lucrări ştiinţifice. 

Cuvinte-cheie: educație universitară, comunicare, competențe de comunicare, competențe 

profesionale de comunicare, management al comunicării, formare a competențelor, integrare, 

model integrat, referențial al  formării, modul modernizat. 

 Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică și aplicativă a Referențialului formării 

competențelor profesionale de comunicare ale studenților facultăților de educație fizică și sport 

în vederea racordării la cerințele actuale din  învăţământul superior. 

Obiectivele cercetării: Analiza conceptuală a comunicării, competențelor de comunicare, 

competențelor profesionale, competențelor profesionale de comunicare și a esențelor lor formative 

în cadrul educației universitare; descrierea specificului caracteristicilor, factorilor, funcțiilor 

competențelor de comunicare și managementului comunicării ca factori de reușită în construirea 

demersului educațional de formare a competențelor profesionale ale studenților; specificarea  

unităților componente și elaborarea Modelului integrat al modulului; elaborarea demersului 

experimental de formare a competenţelor profesionale de comunicare în baza modulului integrat 

„Managementul comunicării în educaţia fizică şi sport”; validarea experimentală a calității 

formative a Referențialului formării competențelor profesionale de comunicare ale studenților 

facultăților de educație fizică și sport. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în referențializarea teoretico-aplicativă a 

instrumentarului de formare a competențelor profesionale de comunicare în baza valorificării 

managementului comunicării în educația fizică și sport;  în demonstrarea valorilor formative ale 

modulului modernizat „Managementul comunicării în educația fizică și sport”; în ilustrarea  

necesității formării studentului-viitor specialist în educația fizică și sport ca manager al 

comunicării. 

Rezultatele obținute care au contribuit la soluționarea problemei științifice importante 

consemnează elaborarea și valorificarea Referențialului formării competențelor profesionale de 

comunicare ale studenților facultăților de educație fizică și sport în procesul educațional la nivel 

universitar, fapt ce a contribuit la ridicarea nivelului de competențe de comunicare ale studenților 

în vederea aplicării acestora în activitatea profesională ulterioară. 

Importanța teoretică constă în abordarea conceptuală a noțiunilor de competențe de 

comunicare  și  competențe profesionale  de comunicare în educația fizică și sport; în dezvăluirea 

semnificațiilor pedagogice ale noțiunii de competențe profesionale de management al 

comunicării; în modelarea teoretică a Referențialului  formării competențelor profesionale de 

comunicare ale studenților din învățământul superior de educație fizică și sport.  

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în potențialitatea utilizării instrumentarului elaborat și 

validat experimental în practica educației universitare la diverse discipline de studiu, în vederea 

formării și dezvoltării competențelor de comunicare ale studenților din perspectiva centrării pe 

profesionalizarea acestora. Rezultatele obținute vin să completeze datele teoretice și practice din 

domeniul educaţiei fizice şi sportului, în scopul îmbunătăţirii formării inițiale și continue a  

specialistului în domeniu, cu deschidere spre educaţia permanentă. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat în procesul educațional la Universitatea 

de Stat de Educație Fizică și Sport pentru formarea specialiştilor în domeniul educaţiei fizice şi 

sportului. 

 

 



6 
 

АННОТАЦИЯ 

Гыдей Марианна „Формирование профессиональных компетенций общения 

студентов высших учебных заведений физического воспитания и спорта”: 

диссертация доктора педагогических наук. Кишинэу, 2021  

 

Структура диссертации: введение, 3 главы, общие выводы и рекомендации, 

библиография - 191 источник, 131 страницы основного текста, 10 таблиц, 37 рисунков, 9 

приложений. Полученные результаты опубликованы в 17-и научных работах. 

Ключевые слова: управленческое общение, менеджмент общения, формирование 

компетенций, профессиональная подготовка, профессиональные компетенции, 

интегрированная модель, внутреннее/внешнее общение. 

Цель исследования состоит в теоретическом и прикладном обосновании 

инструментария для  формирования профессиональных коммуникативных компетенций у 

студентов факультетов физического воспитания и спорта, для приведения их в соответствие 

современным требованиям высшего образования. 

Задачи исследования: Концептуальный анализ общения, коммуникативных 

компетенций, профессиональных компетенций общения и их формирования в рамках 

образовательного процесса высших учебных заведений; описать специфику характеристик,  

факторов,  функций коммуникативных компетенций и менеджмента коммуникации, как 

фактора успеха построения образовательного процесса по формированию 

профессиональных компетенций у студентов; конкретизация компонентов и разработка 

Интегрированной Модели модуля; разработка экспериментального подхода по 

формированию  профессиональных коммуникативных компетенций на основе 

интегрированного модуля "Менеджмент коммуникации в области физического воспитания 

и спорта"; экспериментальное обоснование качества инструментария для формирования 

профессиональных коммуникативных компетенций у  студентов факультетов физического 

воспитания и спорта.  

Научная новизна и оригинальность работы заключается в разработке модели 

формирования профессиональных компетенций общения студентов высших учебных 

заведений в области физического воспитания и спорта, в рамках дисциплины «Менеджмент 

общения в физическом воспитании и спорте» обеспечивающей эффективность как 

внутреннего, так и внешнего общения.  

Научная новизна и оригинальность работы состоит в теоретико-прикладном 

анализе инструментария формирования профессиональных коммуникативных 

компетенций на основе внедрения менеджмента коммуникации в области физического 

воспитания и спорта; в демонстрации формирующих ценностей модернизированного  

модуля "Менеджмент коммуникации в области физического воспитания и спорта"; в 

необходимости подготовки  студента - будущего специалиста в области физического 

воспитания и спорта, как менеджера в области коммуникации. 

Теоретическая значимость настоящего исследования состоит в определении 

теоретических основ менеджмента общения в физическом воспитании и спорте, 

образовательных качеств общения в области физического воспитания и спорта.  

Практическая значимость работы состоит в возможности использования 

методологии направленной на развитие профессиональных компетенций общения 

студентов на практике. Полученные результаты дополняют теоретические и практические 

данные в области физического воспитания и спорта, с целью улучшения характеристик 

специалиста данной области, открытого к непрерывному образованию. 

Внедрение результатов. Результаты исследования были внедрены в учебный процесс 

ГУФВС, в систему подготовки специалистов высокой квалификации в области физического 

воспитания и спорта. 
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ANNOTATION 

Gidei Mariana „Formation of the students' professional communication competences in the higher 

education of physical education and sports”, PhD thesis in education sciences.  

Chisinau, 2021 

The structure of the thesis includes: introduction, three chapters, general conclusions and 

recommendations, references of 191 titles, 9 annexes, 131 basic text pages, 10 tables, 37 figures. The results 

are published in 17 scientific papers. 

Keywords: university education, communication, communication competences, professional 

communication competences, communication management, competence formation, integration, integrated 

model, forming reference, modernized module.  

The aim of the research consists in the theoretical and applicative basis of the Forming reference of 

the students’ professional communication competences in the physical education and sports faculties in 

order to connect to the current requirements of higher education. 

Research objectives: Conceptual analysis of communication, communication competences, 

professional competences, professional communication competences and their formative essences in the 

instructional process as targets of university education; description of the specifics of the characteristics, 

factors, functions of communication competences and communication management as success factors in 

building the educational approach of forming the students professional competences; specifying the 

component units and developing the Integrated Model of the module; elaboration of the experimental 

approach of forming professional communication competences based on the integrated module 

"Communication management in physical education and sports"; experimental validation of the formative 

quality of the Forming reference of the students’ professional communication competences in the physical 

education and sports faculties.  

Scientific novelty and originality consists in the theoretical-applied referencing of the training tool 

for forming professional communication competences based on the capitalization of communication 

management in physical education and sports; in demonstrating the formative values of the modernized 

module "Communication Management in Physical Education and Sports"; in illustrating the need to form 

the student-future specialist in physical education and sports as a communication manager. 

The obtained results that contributed to the solution of the important scientific problem record 

the elaboration and capitalization of the Forming reference of the students’ professional communication 

competences in the physical education and sports faculties in the educational process at university level, 

which contributed to raising the level of students’ communication competences in order of their application 

in the subsequent professional activity. 

The theoretical importance lies in the conceptual approach of the notions of communication 

competences and professional communication competences in physical education and sports; in revealing 

the pedagogical meanings of the notion of professional communication management competences; in the 

theoretical modeling of the Forming reference of the students’ professional communication competences 

in the higher education of physical education and sports. 

The applicative value of the paper lies in the potential of using the tools developed and validated 

experimentally in the practice of university education in various disciplines, in order to form and develop 

students' communication competences from the perspective of focusing on their professionalism. The 

obtained results come to complete the theoretical and practical data in the field of physical education and 

sports, in order to improve the initial and continuous training of the specialist in the field, with openness to 

lifelong learning. 

Implementation of the scientific results: The results of the research were implemented within the 

educational process of the State University of Physical Education and Sport in the training of the highly 

qualified specialists in the field of physical education and sport. 
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INTRODUCERE 

Actualitatea și importanța temei abordate 

Interesul sporit pentru comunicare în lumea contemporană are o explicaţie pragmatică. Omul 

social, viitorul specialist, trebuie să poată comunica pentru a se realiza ca personalitate.  

Cercetările din ultimele decenii confirmă afirmaţia că, pentru a comunica eficient şi a deţine 

ceea ce în limbajul pedagogic semnifică noţiunea de competenţă de comunicare, nu este suficient 

să stăpâneşti aspectele gramaticale, fonetice ale sistemului limbii, ori să foloseşti un vocabular 

bogat, ci este nevoie, de asemenea, să fii capabil de a produce, a elabora idei, de a iniţia o 

conversaţie, un dialog, de a convinge, de a argumenta şi contraargumenta, de a deţine competenţe 

profesionale de comunicare, după cum afirmă cercetătorii în domeniu [Hymes D.H, 163; Baylon 

C., Mignot X., 12; Dinu M., 51; Habermas J., 75-76; Ionescu-Ruxandoiu L., 79; Boniface J., 105 

etc.] 

Competenţele de comunicare reprezintă un important indicator al reuşitei profesionale în 

majoritatea domeniilor de activitate şi un predictor al reuşitei sociale a omului modern. Astfel, 

comunicarea are mare influenţă asupra personalităţii, deoarece individul se defineşte în funcţie de 

ceilalţi, iar comportamentul reprezintă o construcţie a persoanei în relaționarea verbală și non-

verbală cu ceilalţi. În acest sens, comunicarea este cheia individului spre  profesie, profesionalism  

şi integrarea în societate [Slama-Cazacu T., 125; Șoitu L., 134-136; Pânișoară I.O., 102; Peretti 

A., Legrand J.-A.,  Boniface J., 105]. 

Un grup social nu există ca grup, decât în măsura, în care membrii săi intră în relaţii de 

comunicare între ei. Comunicarea este percepută ca procesul de schimb substanţial, energetic şi/sau 

informaţional între elementele unui sistem sau între mai multe sisteme. Această concepție este 

referenţială pentru sistemul educaţional universitar, care realizează atât schimburi sistemice 

afectiv-motivaţionale şi informaţionale, cât şi schimburi intersistemice, între sistemul educaţional 

şi alte sisteme. Transferul de informaţie sub formă de cunoştinţe și capacități, vehicularea de trăiri 

afective şi de motivaţii, folosirea metodelor şi mijloacelor educaţionale ca suporturi informaţionale 

sunt parte componentă a competențelor profesionale de comunicare, specifice procesului 

educaţional la nivel universitar. 

Trebuie de remarcat că educația universitară este o zonă a experienței, a trăirii umane. Prin 

ea, studenții sunt supuși continuu unor încercări, unor interogații ale cunoașterii, ale asimilării unor 

valori perene, ale unor modele de acțiune. Educația universitară este înțeleasă ca reflecție aplicată 

metodic la problemele complexe ale educației desfășurate la nivelul învățământului superior. 

Actualmente, când acțiunea umană a comunicării cere reflecție și demers metodologic bine pus la 
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punct, educația universitară solicită o analiză și o ordonare a elementelor de intervenție specifică. 

La momentul actual, universitatea are ca finalitate următoarele zone de acțiuni și reflecții: formarea 

de capacități de promovare a culturii; formarea competențelor profesionale ale specialiștilor de 

înaltă clasă din toate domeniile vieții socio-culturale și economice, printre care și domeniul 

educației fizice și sportului. 

Axioma de la care plecăm este că studentul, după expresia lui N. Vințanu, „poartă în sine 

mijloacele propriei dezvoltări. Ca atare, dezvoltarea gândirii, a sitemului de valori și activități 

proprii nu este altceva, decât modul de punere în lucru a propriilor mijloace de transformare, ceea 

ce permite realizarea unui progres în ceea ce privește cunoașterea și acțiunea proprie” [145, p.91]. 

În Codul Educației, art.89 se menționează ideea despre competenţele necesare pentru 

profesare conform calificării obţinute. În acest context una dintre competențele necesare este 

competența de comunicare. 

Or, formarea şi dezvoltarea competenţelor de  comunicare constituie un proces desfăşurat 

pe întreaga durată a carierei şi implică o formare specializată, realizată atât în cadrul 

învățământului superior, cât şi în ansamblul mediului profesional şi social. Un student competent 

trebuie să ştie ce să facă pentru a ajunge la rezultatul propus, trebuie să dispună de anumite 

capacități. De aceea este nevoie de anumite repere clar definite şi accesibile, acreditate pentru a 

măsura abilităţile a ceea ce poate face o persoană competentă. La baza orientării competenţiale se 

află activitatea care înseamnă a putea face şi, în sensul mai general, presupune a putea învăţa, a 

putea construi, a putea trata, a putea coordona.  

Strategia sectorială de dezvoltare „Educația-2020” – parte componentă a Strategiei 

Naţionale de Dezvoltare „Moldova – 2020” – subliniază principiul ce impune deplasarea 

accentelor de pe formarea de cunoştinţe pe formarea de abilităţi şi competenţe profesionale [p.34]. 

A fi competent într-un domeniu profesional înseamnă: a aplica cunoştinţe de specialitate, a 

folosi deprinderi specifice, a analiza şi a lua decizii, a fi creativ, a lucra cu alţii ca membru al unei 

echipe, a comunica eficient, a te adapta la mediul de muncă specific, a face faţă stresului personal 

şi profesional şi situaţiilor neprevăzute.  

Competența profesională de comunicare presupune competența de a comunica într-un limbaj 

specific specialității. Competența de comunicare profesională în limbajul sportiv ar presupune 

cunoștințe, aptitudini și deprinderi cu referire la limbajul de specialitate. Sportivul trebuie să se 

adapteze unei existenţe corporale diferite pe care nu întotdeauna o stăpâneşte uşor. Propria imagine 

sau schemă corporală se focalizează progresiv, reprezentând un nucleu al conştiinţei de sine, în 

reluarea acţiunilor comunicative. Educarea expresivităţii corporale, utilizarea limbajului 
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nonverbal au reguli la fel de stricte ca cele ale comunicării verbale şi se găsesc în prelungirea 

acestora din urmă.  

Stadiul actual în care este perceput managementul comunicării se transformă într-un curent 

managerial care determină pregătirea managerială a comunicării specialiștilor. În Standardele 

profesionale ale managerilor din învățământul general se stabilesc domeniile, indicatorii și 

descriptorii de competență, necesari pentru realizarea tuturor tipurilor de standarde educaționale 

de stat [p.2]. Dar aceste schimbări de viziune trebuie introduse treptat, strategic, coerent, stimulativ, 

în aşa fel, încât ele să ducă la valorificarea complexă a resurselor educaționale.  

Descrierea situației în domeniul de cercetare și identificarea problemelor 

Trebuie să menționăm, că în ultimul timp, se identifică prevederile conceptuale menite să 

asigure trecerea la o nouă etapă a dezvoltării concepţiei Învăţământului Superior European, cu 

următoarele idei-reper: învăţământul superior european are o contribuţie esenţială la realizarea 

unei Europe a cunoaşterii, care este extrem de creativă şi inovatoare. Învăţarea centrată pe student 

şi mobilitatea  ajută studenţii să dezvolte competenţele de care au nevoie într-o muncă în schimbare 

[Apud 101, p.76]. 

Consolidarea spațiului unic european al învățământului superior a fost scopul major al 

întrunirii de la Paris din 2018. Accentele au fost puse pe sporirea mobilității studenților, pe 

structurarea studiilor în trei cicluri și asigurarea calității învățământului superior. Comunicatul 

subliniază necesitatea îmbunătățirii implementării valorilor fundamentale, deoarece standardele 

învățământului superior transmit noțiuni cum este competența. Ținând cont de realitățile europene 

și globale, Sistemul European al Învățământului Superior tinde să facă sistemul mai inclusiv 

[Ibidem, p.76]. 

În contextul tematic al cercetării, problematica comunicării și a formării competențelor de 

comunicare este elucidată din perspectiva relaționării, a asimilării limbii, a cunoașterii unităților 

de construcție verbale etc. Pentru a oferi o imagine complexă a  acestui domeniu, un spor de 

valoare conferă teoria comunicării, abordată în lucrările lui Cabin Th., Dortier.-Fr. [21]; 

Mucchielli A. [168]; Ludlow R., Panton F. [166]; Hybles S., Wearver R. [162]; Stanon N. [129]; 

Șoitu L. [134-137]; concepția privind învățământul superior și educația universitară a lui Vințanu 

N., 145; Vlada M., 144; concepțiile privind competențele profesionale de comunicare [Bărdășan 

G, 13; Busuioc A., 20; Costara C.R, 39]; concepțiile privind managementul comunicării 

[Voiculescu F.,150; Nicolae T., Gherghiță I., 97; Ursachi I., 142]; viziunile privind competența 

profesională [Grimalschi T.,70-71; Goraș-Postică V., 67; Артамонова Е.И., 176; Гаева Г.И., 

177; Байденко В.,178 etc.]; ideile  competenței profesionale în educația fizică și sport [Juravle 

M., Buftea V., Lungu E., 81; Manolachi V., 86; Виленский М.Я., Маслова О.Ю., 184]; ideile 
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referitoare la comunicarea managerială  formulate de Cândea R.M., Cândea D., 24; Voicu M., 

Rusu C., 148; metodologia educației fizice și sportului [Cârstea Gh.,25; Dragnea C., 52 etc.] și a 

comunicării în sport [Gomboș L., 64; Pop C., 110-112; Tomșa N., 139; Pomohaci M., 108-109 

etc.]; ideile privind integrarea [Ciolan L., 30; Luca A., 84; Gomboș L., 65; Агапова И.М.,175; 

Баронина К.А., 179]. 

Viziunile oferite de cercetători constituie, eminamente, înțelesurile și orientările în domeniul 

comunicării, care poate fi considerată baza, climatul şi modalitatea ideală de obţinere a succesului 

educaţional, a unui bun management educaţional. Situarea mentală a fiecăruia în locul partenerului 

său educaţional este un exerciţiu de flexibilitate psihică, de mobilitate a punctelor de vedere, de 

depăşire a centrării rigide pe propriile interese.  

Analiza problemei de referinţă vizând teoria şi practica învățământului universitar a permis, 

să stabilim, că în procesul de învăţare specific programelor de studii superioare din cadrul 

facultăţilor de educaţie fizică şi sport, formarea competențelor profesionale de comunicare sub 

aspect integrat al managementului comunicării nu este suficient valorificat. În acest context, 

pregătirea profesională a studenţilor în scopul formării competenţelor profesionale de comunicare  

se reflectă în cadrul disciplinelor de studii de bază, materializate în cursuri, note de curs, elaborări 

metodice şi teoretice. Necesitatea elaborării de noi instrumente  educaţionale prin cercetare 

ştiinţifică, respectiv a implementării unor schimbări în procesul de învăţare a studenţilor, centrat pe 

componentele de bază, poate avea un rol determinant în asigurarea managementului comunicării 

[Jablin F., Putnam L., 164; Lohisse J., 83; Graur E., 68; Crețu A., Peptan E., 41 etc.]. 

În ceea ce priveşte organizarea procesului de comunicare în cadrul celui instructiv, putem 

reflecta, conform literaturii de specialitate, următoarele modele de comunicare: modelul liniar 

elaborat de H.D. Laswell [Apud 89]; modelul interactiv elaborat de C.E. Shannon, în care se pune 

accentul pe repertoriile emiţătorului şi ale receptorului care realizează filtrarea informaţiei, iar 

comunicarea propriu-zisă depinde de întâlnirea dintre valorile, cunoştinţele, atitudinile cuprinse în 

aceste repertorii ale comunicării [171]; tranzacţional, elaborat de R.B. Adler, se caracterizează prin 

faptul că mesajele sunt emise şi transmise simultan, reciproc între emiţător şi receptor [152]; 

modelul comunicării performante, elaborat de R. Ludlow, care se caracterizează prin alegerea 

obiectivelor prioritare; alegerea interlocutorului; alegerea modelului de comunicare; activarea 

interesului pentru activitatea respectivă; transmiterea mesajului; feedback-ul; evaluarea [166]. 

Situația descrisă oferă un tablou vizibil ce direcționează spre identificarea unui șir de 

contradicții, dintre care: 

• între importanța formării competențelor profesionale de comunicare ale studenților sub 

aspect integrat al managementului comunicării din învățământul superior de educație fizică și sport 
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și insuficiența condițiilor pedagogice eficiente, care să conțină etape metodologice, ce ar asigura 

succesul procesului educațional; 

• între necesitate, oportunități potențiale în formarea competențelor profesionale de 

comunicare ale studenților din învățământul superior de educație fizică și sport și dezvoltarea 

metodologică insuficientă într-o instituție de învățământ superior. 

• insuficienţa explorării competențelor profesionale de comunicare ale studenților din 

învățământul superior din perspectiva managementului comunicării în educația fizică și sport. 

Problema cercetării: Care sunt premisele formării competențelor profesionale de 

comunicare ale studenților din învățământul superior de educație fizică și sport? 

Scopul cercetării constă în fundamentarea teoretică și aplicativă a Referențialului formării 

competențelor profesionale de comunicare ale studenților din învățământul superior de educație 

fizică și sport în vederea racordării la cerințele actuale din  învățământul superior. 

Obiectivele cercetării:  

1. Analiza conceptuală a comunicării, competențelor de comunicare, competențelor 

profesionale, competențelor profesionale de comunicare și a esențelor lor formative în cadrul 

educației universitare. 

2. Descrierea specificului caracteristicilor, factorilor, funcțiilor competențelor de comunicare 

și managementului comunicării ca factori de reușită în construirea demersului educațional de 

formare a competențelor profesionale ale studenților. 

3. Specificarea unităților componente (curriculum universitar integrat, unitățile integrării, 

managementul comunicării, funcțiile manageriale prin prismă comunicativă) și elaborarea 

Modelului integrat al modulului modernizat „Managementul comunicării în educația fizică și 

sport”. 

4. Elaborarea demersului experimental de formare a competenţelor profesionale de 

comunicare în baza modulului integrat  „Managementul comunicării în educaţia fizică şi sport”. 

5. Validarea experimentală a calității formative a Referențialului formării competențelor 

profesionale de comunicare ale studenților din învățământul superior de educație fizică și sport. 

Ipoteza cercetării: Formarea competențelor profesionale de comunicare ale studenților 

facultăților de educație fizică și sport  devine posibilă în cazul în care monitorizarea formării  este 

asigurată de relaționarea verbală a studenților în procesul educațional și asigurarea 

managementului comunicării  în baza  unui modul modernizat. 

Sinteza metodologiei de cercetare. În procesul de cercetare au fost aplicate următoarele 

metode: la nivel teoretic – investigarea surselor teoretice; hermeneutica; modelarea teoretică; 

reflecția și întemeierea epistemologică; la nivel practic – modelarea practică; cercetarea aplicativă; 
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probele practice; testarea; chestionarul; observația; experimentul pedagogic; experimentul-pilot; 

la nivel conclusiv – demonstrarea; prezentarea grafică; examinarea orală, analiza statistică; 

metodele matematice. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică constă în referențializarea teoretico-aplicativă a 

instrumentarului de formare a competențelor profesionale de comunicare în baza valorificării 

managementului comunicării în educația fizică și sport;  în demonstrarea valorilor formative ale 

modulului integrat „Managementul comunicării în educația fizică și sport”; în ilustrarea 

necesității formării studentului-viitor specialist în educația fizică și sport ca manager al 

comunicării. 

Reieșind din configurarea degajărilor ideatice din  cele expuse mai sus, problema științifică 

propusă spre soluționare  constă în neconcordanța dintre orientarea competențională a formării 

profesionale a studenților facultăților de educație fizică și sport în aspect comunicativ și activitatea 

de management al comunicării ca factor de reușită formativă. 

Importanța teoretică constă în abordarea conceptuală a noțiunilor de competențe de 

comunicare și competențe profesionale de comunicare în educația fizică și sport; în dezvăluirea 

semnificațiilor pedagogice ale noțiunii de competențe profesionale de management al 

comunicării; în modelarea teoretică a Referențialului formării competențelor profesionale de 

comunicare ale studenților din învățământul superior de educație fizică și sport.  

Valoarea aplicativă a lucrării constă în potențialitatea utilizării instrumentarului elaborat și 

validat experimental în practica educației universitare la diverse discipline de studiu în vederea 

formării și dezvoltării competențelor de comunicare ale studenților din perspectiva centrării pe 

profesionalizarea acestora. Rezultatele obținute vin să completeze datele teoretice și practice din 

domeniul educaţiei fizice şi sportului, în scopul îmbunătăţirii formării inițiale și continue a  

specialistului în domeniu, cu  deschidere spre educaţia permanentă. 

Sumarul capitolelor tezei. Primul capitol al tezei, Aspecte teoretice privind competențele 

profesionale de comunicare în domeniul educației fizice și sportului, conține analiza teoretică a 

rețelelor de comunicare (rețele centralizate și descentralizate), formelor comunicării (bipolară, în 

rețea, lineară), factorilor de influențare a comunicării (barierele comunicării, relația dintre subiecți, 

climatul etc.), modalităților de comunicare (cunoașterea celorlalți, cointeresarea participanților, 

simplitatea mesajelor etc.), factorilor comunicării (psihologici, cognitivi, sociali), felurilor 

comunicării în sport (cromatică, sonoră, tactilă, gestuală), caracteristicilor comunicării (integrarea 

eforturilor, decizii inteligente), condițiilor (formularea concisă a mesajului, transmiterea rapidă a 

mesajului, fluența, flexibilitatea) etc. 
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Este remarcat faptul că una din condițiile pedagogice solicitate de revitalizarea universității 

se exprimă prin cerința de cum să producem informație și cum să o comunicăm. În felul acesta, 

funcția profesională a universității constă în selecția, instrucția și calificarea academică 

specializată a diferitelor ocupații profesionale și pregătirea intelectuală a specialiștilor. La 

momentul actual, universitatea are ca finalitate următoarele zone de acțiuni și reflecții: formarea 

de capacități de promovare a culturii; formarea competențelor profesionale a specialiștilor de înaltă 

calificare din toate domeniile vieții socio-culturale și economice, printre care și domeniul educației 

fizice și sportului. În acest context, este consemnată educația universitară ca un ansamblu al 

acțiunilor intenționale și sistematice, desfășurate în vederea dezvoltării ființei umane, aflate în 

procesul de pregătire universitară, vizând profesionalizarea.  

În condițiile actuale ale educției universitare, studentul devine  un creator de cunoștințe, 

factorul pedagogic presupunând o epistemologie și o strategie adecvată a profesorului, care trebuie 

să ofere seturi de oportunități relevante. Procesul educațional presupune asigurarea unei 

interacțiuni comunicative continue între profesor și student, aceștia reprezentând cei doi poli ai 

binomului educațional [145]. 

Ca linie directoare, se menționează, că scopul guvernelor europene constă în a asigura 

instituţiile de învăţământ superior cu resursele necesare pentru a continua să îndeplinească 

diversitatea sarcinilor lor, cum ar fi: pregătirea studenţilor pentru viaţă ca cetăţeni activi într-o 

societate democratică; pregătirea studenţilor pentru cariera lor viitoare; crearea şi menţinerea  unei 

baze largi de cunoştinţe avansate şi stimularea cercetării şi inovării. În acest sens, este recunoscută 

necesitatea şi importanţa reformei continue a sistemelor de învăţământ superior şi a politicilor 

educaţionale, ce urmează să rămână ancorate în valorile europene de autonomie instituţională, 

libertate academică şi echitate socială, cu implicarea plenară a profesorilor şi studenţilor [101, 

p.77].  

Tot în acest capitol se analizează noțiunile de teoria comunicării, concepția privind 

învățământul superior și educația  universitară a lui Vințanu N., 145 și  Vlada M., 144; concepțiile 

privind  competențele profesionale de comunicare [Bărdășan G, 13; Busuioc A., 20; Costara C.R, 

39]; viziunile  privind competența profesională [Grimalschi T.,70-71; Goraș-Postică V., 67; 

Артамонова Е.И., 176; Гаева Г.И., 177; Байденко В.,178 etc.]; ideile  competenței profesionale 

în educația fizică și sport [Juravle M., Buftea V., Lungu E., 81; Manolachi V., 86; Виленский 

М.Я., Маслова О.Ю., 184]; și a comunicării în sport  [Gomboș L., 64; Pop C., 110-112; Tomșa 

N., 139; Pomohaci M., 108-109 etc.]. 

Comunicarea este un proces de transformare a informațiilor, sub forma mesajelor simbolice, 

între două sau mai multe persoane, unele cu statut de emițător, altele cu statut de receptor, prin 
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intermediul unor canale specifice, după cum afirmă O. Nicolescu și I. Verboncu [96, p. 134]. 

Comunicarea reprezintă un aspect esențial, o trebuință fundamentală, iar lipsa ei ar duce, în mod 

practic, la dispariția colectivităților umane. Comunicarea semnifică încercarea de a stabili o relație 

verbală cu cineva, de a pune în comun informații, idei, atitudini, de a le asocia, raporta sau de a 

stabili legături între ele. De aici deducem că, de fapt, în orice moment, fie că vorbim, fie că nu, 

comunicăm, exprimând idei, opinii, păreri, emoții, sentimente, atitudini, fapte, energii, sensuri 

pentru a ne satisface nevoi (materiale sau psihologice), aspirații, dorințe și interese, încercând să 

convingem, să influențăm sau să educăm. Ori de câte ori comunicăm, avem în vedere următoarele  

obiective majore: sa fim recepționați, să fim înțeleși, să fim acceptați și să provocăm o reacție, 

constând într-o schimbare de comportament sau de atitudine [37].   

În concepţia lui U. Şchiopu [133], competenţa de comunicare implică un nivel înalt de 

performanţă. Mai mult, se poate spune că este o capacitate profesională remarcabilă, izvorâtă din 

cunoştinţe şi practică, deci în urma cercetării inteligente şi sistematice a unei activităţi relativ 

dificile. Competenţa conferă randament, precizie, siguranţă şi permite rezolvarea unor situaţii 

dificile. În viziunea cercetătoarei A. Pamfil, competența de comunicare este ansamblul 

cunoștințelor și capacităților pe care subiectul le mobilizează în situația de comprehensiune, iar  

în viziunea cercetătoarei M. Rusu, competenţa de comunicare se defineşte ca sistem de strategii 

creative ce permit înţelegerea valorii elementelor lingvistice în context, dezvoltând abilitatea de a 

aplica cunoştinţele despre rolul şi funcţionarea limbajului. Totodată, comunicarea nu poate fi 

abordată în afara socialului şi, în consecinţă, trebuie avută în vedere şi dimensiunea integratoare a 

procesului [Apud 20].   

Literatura de specialitate oferă un șir de definiţii referitoare la competenţa profesională de 

comunicare, dar cu toate acestea nu există o definiţie unică acceptată. De exemplu, Cândea D.  şi 

Cândea R.M., cercetători  care au studiat fenomenul comunicativ în cadrul unei organizații atât la 

nivel teoretic, cât şi aplicativ, sunt de părere că „comunicarea  eficace şi eficientă constituie un 

factor de competitivitate, un avantaj strategic al organizaţiei” [24, p.35]. Tot ei susţin că specificul 

comunicării în domeniul educației fizice și sportului, în raport cu alte feluri de comunicare 

existente, este generat de scopul, obiectivele şi funcţiile acestei comunicări, de cadrul şi structura 

organizaţiilor sportive, precum şi de contextul culturii organizaţionale [24, p.35].  

Al doilea capitol al tezei, Referențialitatea formării competenţelor profesionale de 

comunicare ale studenţilor din învățământul superior de educație fizică și sport reflectă ideile 

referitoare la comunicarea managerială  formulate de Cândea R.M., Cândea D., 24; Voicu M., 

Rusu C., 148; metodologia educației fizice și sportului [Cârstea Gh.,25; Dragnea C., 52 etc.] ideile 

privind integrarea [Ciolan L., 30; Luca A., 84; Gomboș L., 65; Агапова И.М.,175; Баронина 
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К.А., 179]. Au fost analizate standardele profesionale ale activității manageriale în aspect de 

repere, au fost investigate valorile și calitățile managementului, categoriile de competențe 

manageriale (de conducere, psiho-sociale, de dezvoltare etc.), funcțiile managementului 

comunicării (coordonare, organizare, informare, influențare etc.).  

S-a constatat că în ultimii ani, în cadrul managementului educaţional se atestă un șir de 

modificări, precum: promovarea unui management educaţional centrat pe principiile democratice 

şi abordările moderne; structurarea sistemului managerial în management strategic; management 

al calităţii;  management al curriculumului; management operaţional; modelarea unui concept de 

descentralizare în managementul educaţiei. Atingerea unor standarde în planul performanţelor 

activității manageriale presupune  iniţierea şi stimularea unor acţiuni pentru eficientizarea 

activităţii şi pentru dezvoltarea unor soluţii integrate, care să valorifice în comun competenţele 

profesionale și cele social-morale, care semnifică, în esență, capacitatea cadrului managerial de a 

fi mentor, conducător [Bonciu C., 14; Puiu A., 115; Cojocaru V., 32 ].  

Managementul comunicării are ca scop realizarea unor obiective manageriale cu caracter 

permanent. Aceste obiective trebuie să fie corelate cu funcţiile managementului, funcţii ce se 

desfăşoară într-o formă specifică la nivelul fiecărei organizaţii.  Pentru înţelegerea locului şi rolului 

comunicării la nivelul exercitării fiecăreia din aceste funcţii, este important să cunoaştem 

semnificaţia acestor funcţii la nivelul managementului general.  

A fost definit managementul comunicării drept un proces permanent, conştient, în care are 

loc un schimb de informaţie, la diferite niveluri, prin intermediul celor mai adecvate canale, 

pentru a reuşi înţelegerea maximală a mesajelor, în vederea  atingerii unui scop comunicativ. 

Managementul comunicării a apărut ca disciplină a managementului din nevoia de a pune la 

dispoziţia managerului mijloacele optime de interacţiune în vederea îndeplinirii funcţiunilor şi 

atribuţiilor sale, fiind un factor de competitivitate și de parteneriat, un avantaj strategic al 

activității. Modalitatea de realizare a managementului comunicării în cadrul oricărei organizaţii 

sportive depinde foarte mult de structura instituţiei în care acest proces se realizează.  

Prin sintetizarea ideilor  analizate și pornind de la necesitățile cercetării, de la analiza de 

context,  a fost elaborat  reperul de bază în formarea competențelor profesionale de comunicare, și 

anume Referențialul formării competențelor profesionale de comunicare ale studenților  din 

învățământul superior de educație fizică și sport. Ideea necesității schimbării situației existente 

la nivelul formării competențelor profesionale de comunicare ale studenților, ca și sensurile acestei 

schimbări, aparține contextului educației universitare și reclamă reechilibrarea relației cu contextul 

ca atare. În general, un referențial este instrumentul prin care se redă, în termeni concreți, destinația 

activității de formare și elementele componente, în baza cărora por fi validate rezultatele. Prin 
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urmare, referențialul este un sistem unitar și coerent de puncte de reper sau de indicatori pe baza 

căruia se circumscriu, în plan real, dimensiunile, componentele și conținutul unui anumit profil de 

formare [150, p.332]. Referențialul formării competențelor de comunicare ale studenților este unul 

al activității de învățare în cadrul educației universitare, constituind o modalitate directă de 

conectare a procesului de formare cu destinația lui precisă, folosind drept cadru de referință 

activitățile care solicită o practicare, în condiții reale, a achizițiilor pe care intenționează să le 

producă la studenți. În felul acesta, Referențialul marchează o schimbare de viziune în sfera 

proiectării activității în baza identificării coordonatelor educației universitare în cadrul 

învățământului superior; descrierii caracteristicilor, factorilor, funcțiilor, principiilor comunicării 

și formării competențelor de comunicare; precizării pedagogice a esenței competenței de 

comunicare și a competenței profesionale de comunicare; conceptualizării Modelului integrat al 

modulului „Managementul comunicării în educația fizică și sport”; analizei noțiunii de CPMC – 

competențele profesionale de management al comunicării; identificarea competențelor 

profesionale de management al comunicării, drept componente reale și pedagogic determinate, în 

care efectele formării competențelor sunt  puse în acțiune, sunt verificate și validate. 

În contextul celor afirmate mai sus, a fost realizat un studiu, scopul căruia a fost identificarea 

factorilor care pot influenţa procesul de învăţare a studenţilor-sportivi prin  prisma comunicării şi 

relaţionării între aceştia din urmă şi profesori.   

În realizarea acestui scop s-a aplicat chestionarul relaționării pe un lot de 117 subiecți (37 

de cadre didactice de la facultăţile şi catedrele de specialitate ale universităţii de profil (USEFS), 

20 de antrenori şi 60 de studenţi/sportivi). Procesul de relaționare la activitățile de educaţie fizică 

sau  de antrenament sportiv deschide mai multe canale de comunicare. 

Plecând de la dimensiunea investigațională (elementele  introduse de diferite ştiinţe şi teorii 

ale învăţării), dimensiunea prescriptivă şi normativă (recomandările cadrelor didactice) şi 

dimensiunea inovativă (încorporarea elementelor semnificative din ştiinţă şi practica umană care 

favorizează instruirea/formarea), completate cu nivelele integrării (monodisciplinaritatea, 

pluridisciplinaritatea şi interdisciplinaritatea), s-a realizat un studiu în scopul identificării 

elementelor definitorii ale unui  model integrat al comunicării, ce poate fi aplicat în procesul de  

predare-învăţare în cadrul activitîților instructive de la facultăţile de profil.  

În acest context, a fost elaborat un chestionar al integrării, care a fost distribuit unui eşantion 

de 138 subiecți (104 sudenţi şi 34 cadre didactice) de la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică 

şi Sport, de la diferite programe de studii. 

Al treilea capitol al tezei, Argumentarea experimentală a formării competenţelor 

profesionale  de management al comunicării studenţilor facultăților de educație fizică şi sport, 
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include descrierea și interpretarea datelor experimentale de constatare, formare, validare. Astfel, 

conţinutul programei şi a cursului existent la disciplina „Managementul comunicării” pentru anul  

de studii III (semestrul 5), a impus necesitatea schimbărilor atât în aspectul înțelegerii rolului 

managementului comunicării în activitățile sportive, cât și al  revederii conținutului curricular, 

repartizarea corelativă a conținutului teoretic și a celui practic și al integrării conținuturilor. 

A fost  organizat şi desfăşurat un sondaj constatativ, având ca scop obţinerea informaţiilor 

referitoare la necesitatea introducerii unor schimbări în baza Referențialului formării 

competențelor profesionale de comunicare ale studenților din învățământul superior de educație 

fizică și sport  şi modernizarea curriculumului de studii, abordat în baza Modelului integrat. 

Sondajul constatativ  a fost aplicat studenţilor anului III şi IV, profesorilor din învăţământul 

superior de educaţie fizică, angajatorilor. Acest sondaj constatativ  a fost realizat la nivelul a  188 

subiecți, dintre care: 65 de studenţi, 34 de absolvenţi, 57 de cadre didactice şi 32 de angajatori. 

Scopul următoarei probe aplicative a fost de a identifica modul în care  managementul 

comunicării se poate realiza eficient în cadrul activităţilor sportive, precum şi a barierelor ce pot 

apărea în procesul de desfăşurare a acestuia.  Eşantionul supus cercetării a fost constituit dintr-un 

număr de 67 de subiecţi (55 studenți și 12 specialiști), cărora le-a fost aplicat un test cu răspuns 

deschis al cărui conţinut a cuprins un set de 25 de itemi. Fiind întrebaţi subiecţii dacă în realizarea 

eficientă a activităţilor sportive comunicarea are un rol semnificativ, majoritatea respondenţilor, 

89%, au formulat răspunsuri afirmative. Acest fapt denotă că în desfăşurarea activităţilor sportive 

comunicarea este procesul de transfer al ideilor şi informaţiilor de la o persoană la alta şi constituie 

o sarcină importantă a profesorului/antrenorului în calitate de manager al activităţilor parcurse.  

În acest context, implementarea Referențialului (RFCPC) s-a bazat  pe  aplicaţia  practică 

transdisciplinară în domeniul educaţiei fizice şi sportului. Instrumentarul educațional în cadrul 

procesului de formare la prima etapă l-a constituit proiectul de grup, întrucât acesta este atât o 

cauză şi un „mecanism” de instruire, cât şi o metodă pedagogică de formare a competențelor. 

Eșantionul experimental la etapa de formare l-au constituit cei 55 studenți de la etapa aplicării 

testului cu răspuns deschis de la constatare (35 studenți au constituit grupa experimentală de 

formare; 20 studenți au constituit grupa martor). Subiectul proiectului realizat a fost ales pornind 

de la o situaţie reală  şi anume: Elaborarea unei strategii  de comunicare, ca bază în formarea 

competențelor profesionale de comunicare. Acest subiect sintetizează cunoştinţele studenţilor din 

cadrul disciplinelor: Managementul comunicării, Cultura comunicării şi limbaj de specialitate, 

Tehnologii informaţionale, Psihologia comunicării, Teoria educaţiei, Teoria instruirii, Teoria 

curriculumului. A doua etapă a experimentului de formare l-a constituit formarea competențelor 
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profesionale de management al comunicării prin valorificarea modulului integrat „Managementul 

comunicării în educația fizică și sport”.  

Proba 1. Verificarea şi aprecierea rezultatelor obţinute de studenţii din grupa experiment 

comparativ cu studenţii din grupa martor (n=14), precum şi eficienţa modulului modernizat 

elaborat, s-a realizat prin evaluare cu ajutorul diverselor probe. Testarea pentru grupa martor a fost 

efectuată sub forma clasică a examenului oral şi a referatelor întocmite de către studenţi.   

Proba 2. La etapa dată a fost aplicat chestionarul de competențe „Comunicarea în sport”, 

identic cu cel aplicat inițial, astfel, urmărindu-se progresul studenţilor, evoluţia şi mobilitatea 

acestora în cadrul activităților practice realizate  şi în lucrul individual al studenţilor. 

Proba 3. Analiza rezultatelor obţinute prin Grila de observaţie. Grila de observație a fost 

instrumentul care a vizat două componente: comportamentul studenţilor în activitățile practice  şi 

relaționarea comunicativă. Prin această metodă s-a urmărit în ce măsură studenţii au reuşit să 

atingă rezultatele scontate.  

Verificarea evoluției de formare a competențelor profesionale de comunicare ale studenţilor 

s-a realizat pe parcursul activităților practice, astfel, încât, prin realizarea evaluării curente şi 

aplicarea testelor, aceştia au fost în măsură să obţină rezultate pozitive în acest sens. În vederea 

rezolvării corecte a probelor formative, studenţii au apelat la cunoştinţele acumulate în cadrul 

contextelor de învăţare propuse în unităţile de învăţare din cadrul modulului integrat 

„Managementul comunicării în educaţia fizică şi sport”. Astfel, studenţii au reuşit să asocieze şi 

să utilizeze competențele dobândite, să le integreze în sisteme de cunoştinţe, să le combine, să dea 

dovadă de creativitate şi originalitate în rezolvarea sarcinilor didactice.  
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1. ASPECTE TEORETICE PRIVIND COMPETENȚELE PROFESIONALE 

DE COMUNICARE  ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI 

 

1.1. Repere teoretice în educația universitară și competențele profesionale de comunicare ale 

studenților  

Timpul în care trăim este cel al modernizării. Devenirea omului, prin promovarea noilor 

schimbări în multiple planuri de cunoaștere, de acțiune, de comunicare, social, cultural, de 

civilizație etc., devine temeiul celor mai frecvente căutări  și interogații. Problemele ce se 

conturează tind a fi rezolvate cu o mai mare iscusință, prin instrumentele complexe ale cunoașterii. 

Acest univers de interogații și reflecții constituie problematica educației universitare de azi. 

După cum afirmă N.Vințanu [Apud 145, p.4-5], educația universitară este o zonă a 

experienței, a trăirii umane. Prin ea, studenții sunt supuși continuu unor încercări, unor interogații 

ale cunoașterii, ale asimilării unor valori perene, ale unor modele de acțiune. Viața studentului 

apare, ca fiind acea stare existențială, care anunță o tensiune spirituală de unde se poate naște 

marea cunoaștere, acțiunea și comunicarea în domeniul respectiv. Educația universitară este 

înțeleasă, astfel,  ca reflecție aplicată metodic la problemele complexe ale educației desfășurate la 

nivelul învățământului superior. Actualmente, când acțiunea umană a comunicării  cere reflecție 

și demers metodologic bine pus la punct, educația universitară solicită o analiză și o ordonare a 

elementelor de intervenție specifică. 

Învățământul superior ar trebui, susține cercetătorul, să fie un generator de modele de 

gândire, valorizare și acțiune posibil de extrapolat, în structura lor generală, în numeroase zone ale 

activității, idee la care aderăm, cu atât mai mult, că una din aceste zone este anume comunicarea. 

În acest context, una din condițiile pedagogice  solicitate de revitalizarea universității se 

exprimă prin cerința de cum să producem informație și cum să o comunicăm. În felul acesta, 

funcția profesională a universității constă în selecția, instrucția și calificarea academică 

specializată a diferitelor ocupații profesionale și pregătirea intelectuală a specialiștilor. La 

momentul actual, universitatea are ca finalitate următoarele zone de acțiuni și reflecții: formarea 

de capacități de promovare a culturii; formarea competențelor profesionale a specialiștilor de înaltă 

clasă din toate domeniile vieții socio-culturale și economice, printre care și domeniul educației 

fizice și sportului; asigurarea cercetării proprii, prin care să rezulte soluții la problemele  sociale și 

culturale. 

Așadar, educația universitară este un ansamblu al acțiunilor intenționale și sistematice, 

desfășurate în vederea dezvoltării ființei umane, aflate în procesul de pregătire universitară, vizând 
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profesionalizarea. Educația universitară stă sub semnul practicii, mai ales al acțiunilor într-un 

câmp de forțe prin care se produc schimbări, se modifică zone ale ființei umane. 

Noul câmp al devenirii specialistului cu înaltă pregătire reliefează, că însăși situațiile de 

educație universitară, se orientează spre diversificare a posibilităților de opțiune, de alegere, de 

manifestare a actului liber de comunicare. Accederea la cunoaștere, comunicare, acțiune este 

facilitată de profesor, prin ea exprimându-se interferența dintre structurile cognitive proprii 

studentului și reprezentările socio-culturale, cadrul necesar învățării eficiente. Acesta constituie 

noul orizont și noua structurare a intervențiilor pedagogice [Ibidem, p.35]. 

Construcția comunicativă a învățării în cadrul educației universitare a studenților nu poate fi 

realizată fără o viziune asupra lucrurilor, asupra lumii, fără un registru general de semnificații 

prezente în cultură și învățare. Orice învățare este, de fapt, o formare a studentului prin descoperire, 

cercetare, rezolvare de situații. Ca atare, formarea studenților păstrează mereu asimilarea  și 

acomodarea ca procese fundamentale. Axioma de la care plecăm  este că studentul, după expresia 

lui N. Vințanu, „poartă în sine conținutul comunicării, structura limbajului, cantitatea și calitatea 

informației, dezvoltând gândirea. Ritmul comunicării în domeniul culturii fizice și sportului, 

plasticitatea și expresivitatea cuvintelor stimulează procesul de cunoaștere. Termenii din  

gimnastică, atletism, jocuri sportive, a disciplinelor de teorie a sportului cu sarcini de subiect, de 

predare-învățare, necesare fiecărei activități cresc nivelul de cultura lingvistică, corespunzător și 

calitatea gândirii, cu obiectiv bine definit” [145, p.91]. 

În condițiile actuale ale educației universitare, studentul devine  un creator de cunoștințe, 

factorul pedagogic presupunând  o epistemologie și o strategie adecvată a profesorului, care trebuie 

să ofere seturi de oportunități relevante. Procesul educațional presupune asigurarea unei 

interacțiuni comunicative continue între profesor și student, aceștia reprezentând cei doi poli ai 

binomului educațional. 

De asemenea, trebuie să menționăm, că în ultimul timp se identifică prevederile conceptuale 

menite să asigure trecerea la o nouă etapă a dezvoltării concepţiei învăţământului Superior 

European, cu următoarele idei-reper: învăţământul superior european are o contribuţie esenţială la 

realizarea unei Europe a cunoaşterii, care este extrem de creativă şi inovatoare. Învăţământul 

superior european se confruntă cu provocarea majoră  a globalizării şi a evoluţiei tehnologice 

accelerate, cu noi mijloace de învăţare şi noi tipuri de învăţare. Învăţarea centrată pe student şi 

mobilitatea  ajută studenţii să dezvolte competenţele de care au nevoie într-o muncă în schimbare. 

Scopul guvernelor europene constă în a asigura instituţiile de învăţământ superior cu 

resursele necesare pentru a continua să îndeplinească diversitatea sarcinilor lor, cum ar fi: 

pregătirea studenţilor pentru viaţă ca cetăţeni activi într-o societate democratică; pregătirea 
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studenţilor pentru cariera lor viitoare; crearea şi menţinerea unei baze largi de cunoştinţe avansate 

şi stimularea cercetării şi inovării. În acest sens este recunoscută necesitatea şi importanţa reformei 

continue a sistemelor de învăţământ superior şi a politicilor educaţionale, ce urmează să rămână 

ancorate în valorile europene de autonomie instituţională, libertate academică şi echitate socială, 

cu implicarea plenară a profesorilor şi studenţilor. 

Conceperea învăţământului superior este la etapa consolidării spaţiului european, se pune 

accent, nu atât pe noi prevederi conceptuale, cât pe valorificarea celor declarate anterior. 

Prevederea prioritară este „capacitatea de a lărgi variații de stări psihice, în vederea obținerii unei 

stări de echilibru emotive și sentimente strâns legate de activitatea sportiv-pedagogică”. Drept 

prevederi conceptuale acţionale sunt reiterate următoarele: sporirea accesului la studii superioare; 

dimensiunea socială a învăţământului superior; centrarea pe student; sporirea şanselor de angajare 

pentru a servi nevoilor Europei;  recunoaşterea academică şi profesională, inclusiv recunoaşterea 

învăţării non-formale şi informale etc.  

Consolidarea spațiului unic european al învățământului superior a fost scopul major al 

întrunirii de la Paris din 2018. Accentele au fost puse pe sporirea mobilității studenților, pe 

structurarea studiilor în trei cicluri și asigurarea calității învățământului superior. Conferința de la 

Paris a insistat și pe valorile fundamentale prin consolidarea cooperării între țări pentru un viitor 

mai bun al învățământului superior. Comunicatul subliniază necesitatea îmbunătățirii 

implementării valorilor fundamentale, în special a democrației, deoarece standardele 

învățământului superior transmit noțiuni de pace și libertate. Ținând cont de realitățile europene și 

globale, Sistemul European al Învățământului Superior tinde să facă sistemul mai inclusiv, 

deoarece populaţia este diversă, migraţia este destul de pronunțată, iar schimbările demografice 

profunde [101, p.78]. 

Pe lângă rolul lui cultural major, învățământul superior oferă produse imateriale  pe piaţă, 

care sunt cunoştinţele şi competenţa – sub diverse forme ca: pregătirea de specialişti în diferite 

domenii specifice (prin educare, instruire, training etc.), cercetare, proiectare, consultanţă, 

expertiză, implicarea membrilor comunităţii academice în diferite aspecte ale vieţii societăţii etc. 

[Apud 7, p.44]. Cercetătorul formulează și o  definiţie a calității educației universitare: „Calitatea 

unei universităţi este măsura în care produsele şi activitatea ei satisfac cerinţele şi aşteptările 

clienţilor şi partenerilor ei interni şi externi” [Ibidem, p.47]. 

Scopul învăţământului superior este de a schimba studentul ca personalitate, ca nivel de 

cunoştinţe, abilităţi, competenţe, dezvoltându-i capacitatea de autoinstruire. Educația universitară 

are datoria de a asigura predarea, învăţarea şi evaluarea de calitate pentru a contribui la dezvoltarea 
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personală şi profesională a studenţilor, la bunăstarea societăţii şi dezvoltarea sa durabilă [Ibidem, 

p.47]. 

În contextul privind integrarea absolvenţilor din învăţământul superior în domeniile şi 

activităţile dinamice de pe piaţa muncii, profesorul trebuie să-şi îmbunătăţească activitatea 

didactică, să-şi adapteze metodele de predare pentru a elimina învăţarea prin memorare, având 

mereu în vedere evaluarea rezultatelor învăţării, autonomia studentului, capacitatea lui de gândire 

critică, de rezolvare a problemelor, de lucru în echipă, de integrare într-o organizaţie după 

absolvire. La rândul lor, studenţii trebuie să aibă o participare activă la toate activităţile didactice 

şi colaborative la care sunt solicitaţi, să manifeste solidaritate în cadrul acelor echipe de lucru ce 

necesită eforturi complexe [144]. 

Conţinutul procesului de instruire este reprezentat de tehnologiile didactice şi acţiunile 

psihopedagogice care se manifestă în spaţiu unităţilor de învăţare, care este determinat de 

obiectivele disciplinelor universitare de învăţământ în domeniul educţiei fizice şi sportului. 

Valoarea conţinutului procesului de formare/dezvoltare profesională determină, alături de 

calitatea şi cantitatea materiei, inclusiv structurii de învăţământ universitar, diferenţiază procesul 

de instruire, conferă apartenenţa la sistemul de lecţii teoretice, practico-metodice şi de laborator, 

asigurând caracterul instructiv-educativ, calitatea formării profesionale. Între structură şi conţinut 

didactic există un raport de condiţionare reciprocă, rolul determinant revenind conţinutului de 

predare-învăţare. 

Comunicarea materiei de studiu constituie un element esenţial al tehnologiei de informare a 

esenţei conţinutului. Variantele organizatorice diverse dau posibilitatea desfăşurării procesului de 

predare-învăţare la nivel de pregătire diferit al studentului, cu eficacitate comparabilă, după cum 

afirmă O. Nicolescu și I. Verboncu [96, p. 134]. 

Comunicarea reprezintă un aspect esențial, o trebuință fundamentală, iar lipsa ei ar duce, în 

mod practic, la dispariția colectivităților umane. Fenomenul ca atare este deosebit de complex și 

se supune mai greu analizelor. Comunicarea semnifică încercarea de a stabili o relație verbală cu 

cineva, de a pune în comun informații, idei, atitudini, de a le asocia, raporta sau de a stabili legături 

între ele.  

Comunicarea a fost percepută ca element fundamental al existenţei umane încă din 

antichitate. De fapt, însăşi etimologia termenului sugerează acest lucru; cuvântul „comunicare” 

provine din limba latină „communis” care înseamnă „a pune de acord”, „a fi în legătură cu” sau 

„a fi în relaţie”, deşi termenul circula în vocabularul anticilor cu sensul de „a transmite şi 

celorlalţi”, „a împărtăşi ceva celorlalţi”. Cercetătorii lexicografi definesc termenul „comunicare”, 

în aspect didactic ca o  „contribuţie într-o problemă ştiinţifică [50] care poate determina un obiectiv 
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de stimulare a unor cunoştinţe, capacităţi, comportament, funcţionalitatea disciplinei în format 

oral, scris, prezentare a unor acţiuni motrice individuale sau în grup”. 

Cuilenburg V.J., Scholter O., Noomen G.W. definesc comunicarea ca „un proces prin care 

un emiţător transmite informaţii receptorului prin intermediul unui canal, cu scopul de a produce 

asupra receptorului anumite efecte” [45, p. 23]. 

F. Dance și C. Larson au depus efortul de a aduna definițiile propuse de diferiți autori și s-

au oprit la cele mai semnificative 126 de formulări. Însă nici una dintre definițiile propuse nu a 

putut fi acceptată de toți specialiștii din domeniu. 

De aici, deducem că, de fapt, comunicarea umană este un proces esențial existenței ființei 

umane. Astfel, eforturile de a reuni toate elementele ce caracterizează acest proces într-o singură 

frază sunt destul de importante. În continuare,  încercăm să descoperim elementele ce definesc 

comunicarea umană. În orice moment, fie că vorbim, fie că nu, comunicăm, exprimând idei, opinii, 

păreri, emoții, sentimente, atitudini, fapte, energii, sensuri pentru a ne satisface nevoi (materiale 

sau psihologice), aspirații, dorințe și interese, încercând să convingem, să influențăm sau să 

educăm. Ori de câte ori comunicăm, avem în vedere următoarele  obiective majore: sa fim 

recepționați, să fim înțeleși, să fim acceptați și să provocăm o reacție, constând într-o schimbare 

de comportament sau de atitudine [Apud 37].  

Comunicarea decurge în două planuri: planul conținutului și planul relației. Planul 

conținutului transmite informații, în timp ce planul relației transmite informații despre informații. 

Cuvintele transportă idei, noțiuni, concepte, în timp ce tonul vocii și limbajul corpului transmit 

atitudini, emoții și sentimente. Planul conținutului reprezintă ce se comunică, iar  planul relației 

concretizează cum se comunică, definind, astfel, planul conținutului. Planul relației transmite 

semnale de dominanță sau de supunere, de prietenie sau de dușmănie. Relația poate fi pozitivă, 

neutră sau negativă. 

Dacă ne referim la competența de comunicare, ar fi necesar să analizăm termenul de 

competenţă aşa cum îl prezintă anumite dicţionare. Dicţionarul Explicativ al Limbii Române [50] 

defineşte competenţa prin „capacitatea cuiva de a se pronunța asupra unui lucru, pe temeiul unei 

cunoaşteri adânci a problemei în discuţie, capacitatea unei autorităţi, a unui funcţionar de a exercita 

anumite atribuţii”. Dicţionarul Enciclopedic [49, p.910] se referă la „capacitatea unei persoane sau 

a unui grup de a interpreta un fenomen, de a soluţiona o problemă, de a lua o decizie sau de a 

efectua o acţiune; pricepere”. Dicţionarul Hachette Encyclopedique [158] explică termenul de 

competenţă ca aptitudine a unei autorităţi administrative sau judiciare de a proceda în anumite acte 

în condiţii determinate de lege. Cunoştinţele, experienţa pe care o persoană o are într-un anumit 

domeniu şi care îi dă calitatea de a judeca în mod corect, făcând dovada competenţelor.  
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Autorul britanic Mark K. Smith [172], în articolul „Competence and Competency” se referă 

la diferența dintre a fi competent și a avea competenţe. Acesta explică termenul de competenţă, 

referindu-se la faptul că ea se naşte dintr-un spirit de competiție. 

În anul 1986, un grup de lucru pentru calificări vocaţionale de la universitățile din Marea 

Britanie au introdus, cu acordul Guvernului, prin Consiliul Național pentru Calificări Vocaţionale, 

un sistem naţional bazat pe educație și antrenament, pe competenţă. 

Însumarea contribuţiei specifice ale disciplinelor instituţiilor universitare de educaţie fizică 

şi sport la realizarea domeniilor de competenţe-cheie specifice învăţământului, conduce la menirea 

de a asigura formarea profesională a studenţilor cu un limbaj specific al comunicării aspectelor 

dezvoltării aptitudinilor bio-psiho-motrice şi formarea capacităţilor şi competenţelor de utilizare a 

deprinderilor motrice să acţioneze pentru consolidarea şi perfecţionarea acestora. 

Definind competenţa ca abilitatea de a face o anumită activitate, raportându-te la anumite 

standarde, acest organism a declarat despre competenţă că se referă la ceea ce oamenii pot face, 

mai degrabă decât la ceea ce ştiu. 

Competenţa înseamnă a face, ea trebuie să aibă un context şi să aducă rezultate. O persoană 

competentă trebuie să ştie ce să facă pentru a ajunge la rezultatul propus, trebuie să dispună de 

anumite priceperi. De aceea este nevoie de anumite standarde clar definite şi accesibile, acreditate 

pentru a măsura abilităţile a ceea ce poate face o persoană competentă. 

Așadar, conceptul de competenţă este unul foarte controversat, fiind definit în diverse 

moduri. Competenţa este capacitatea care presupune succesul în exercitarea unei funcţii sau 

realizarea unei sarcini, presupune abilitatea obţinută graţie asimilării cunoştinţelor pertinente şi a 

experienţei care consistă în rezolvarea unor probleme specifice, este un complex integrat de 

cunoştinţe şi abilităţi, capacităţi şi aptitudini.  

Comparând  aceste definiții ale dicţionarelor cu ceea ce atestăm în studiile din literatura de 

specialitate, putem consemna noţiunea de competenţă ca pe un ansamblu structural-funcţional, 

dinamic constituit din: componente cognitive (cunoştinţe, informaţii, date etc.), componente 

operaţionale (scheme de acţiune, algoritmi de lucru, tehnici de rezolvare a situaţiilor problematice 

etc.) şi componente atitudinale concretizate în trăsături de caracter, comportamente şi calităţi ale 

personalităţii. 

Competenţele nu se pot măsura direct, ci îl urmărim pe student cum acţionează în anumite 

situaţii. Se poate considera că studentul este făuritorul propriilor competenţe. Un student  este 

competent nu doar pentru că are cunoştinţe sau pentru că are experienţă practică, ci, mai ales, 

pentru că ştie să combine, să mobilizeze resursele într-un anumit context. Or, dubla echipare cu 
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resurse, atât interne cât şi externe, permite ştiinţa combinărilor. Există mai multe combinaţii 

posibile, ceea ce înseamnă că nu există un singur mod de a fi competent.  

Din studiul lui Boterf le Guy [153], desprindem următoarele caracteristici ale competenței:  

• competenţa este produsă de un individ, într-o situaţie dată (a fi capabil să acţionezi într-un 

câmp de condiţii şi resurse);  

•  ea este denumită şi recunoscută social (validată direct prin mediul social);  

• ea corespunde mobilizării în acţiune a unui anumit număr de resurse personale: cunoştinţe, 

practici, aptitudini, combinate într-un mod specific şi completate de mobilizarea resurselor 

mediului social;  

• scopul este de a genera o performanţă predefinită.  

Competenţa este văzută astăzi ca un răspuns în reglarea cerinţelor pieţii, axat pe o mai bună 

utilizare a resurselor şi pe implicarea actorilor sociali în căutarea de soluţii.  

Este evident, că, competenţa unui student,  nu constă,  doar în faptul, de a deţine experienţă 

practică: studentul trebuie să ştie să combine un anumit număr de practici. Activitatea competentă, 

ca şi experienţa practică, se definesc prin „a fi capabil să…”, aceasta nu este perenă, ea evoluează 

în timp şi spaţiu, o schimbare, din punct de vedere afectiv, poate avea un impact foarte mare, 

pozitiv sau negativ, la nivelul competenţelor unui student, de asemenea, este privită ca o evaluare, 

este vorba de mediul profesional care îi va  determina  competența. 

O competenţă poate fi construită dacă există „a şti să acţionezi” (savoir agir), dar şi „a vrea 

să acţionezi” (vouloir agir) şi „a putea să acţionezi” (pouvoir agir). Putem spune despre competenţă 

că este rezultanta acestor trei componente. Formarea şi dezvoltarea competenţelor, în domeniul 

profesional, constituie un proces desfăşurat pe întreaga durată a carierei şi implică o formare 

specializată, realizată atât în cadrul organizaţiei, cât şi în ansamblul mediului profesional şi social.  

Formarea şi dezvoltarea competenţelor de  comunicare constituie un proces desfăşurat pe 

întreaga durată a carierei şi implică o formare specializată, realizată atât în cadrul învățământului 

superior, cât şi în ansamblul mediului profesional şi social. Competenţa vizează procesul care 

conduce la performanţă, rezultat. Competenţa înseamnă a face, ea trebuie să aibă un context şi să 

aducă rezultate. Un student competent trebuie să ştie ce să facă pentru a ajunge la rezultatul propus, 

trebuie să dispună de anumite capacități. De aceea este nevoie de anumite standarde clar definite 

şi accesibile, acreditate pentru a măsura abilităţile a ceea ce poate face o persoană competentă, 

susțin Hymes D.H., 163; Rus F.C., 118; Dumitriu G., 55; Cerchez M., Căpiță L., 28; Callo T., 22; 

Sadovei L., 119, 120. 

În concepţia lui U. Şchiopu [133], competenţa de comunicare implică un nivel înalt de 

performanţă. Mai mult, se poate spune că este o capacitate profesională remarcabilă, izvorâtă din 
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cunoştinţe şi practică, deci în urma cercetării inteligente şi sistematice a unei activităţi relativ 

dificile. Competenţa conferă randament, precizie, siguranţă şi permite rezolvarea unor situaţii 

dificile. Faptul că în unele definiţii sunt stabilite corelaţii între cunoaștere-capacitate-atitudini, se 

evidenţiază o idee majoră, aceea a competenţei ca ansamblu integrator. Competenţa este deseori 

descrisă drept o capacitate intelectuală ce dispune de variate posibilităţi de transfer – capacitatea 

de a comunica, decide, detecta, selecta, evalua. Competenţa înseamnă cunoştinţe ce au devenit 

operaţionale, ceea ce presupune flexibilitate comportamentală, adaptabilitate, dar, mai ales, 

eficienţă: [competenţe] = [cunoştinţe] + [abilităţi practice] + [atitudine/mentalitate] sau 

[competenţe] = [a şti] + [a face] + [a fi şi a comunica] „ecuaţia” care defineşte conceptul de 

competenţe. 

În acest context, L. Șoitu și D.Gârleanu [137, p.30] susțin oportunitatea unei inter-învățări a 

comunicării și formării competențelor de comunicare într-un cadru specializat. Comunicarea, 

vorbirea, gândirea fiind interdependente, subiectul  trebuie învățat să comunice, nu numai pentru 

a-și exprima gândurile, ci  și pentru a avea posibilitatea de a le formula. 

În activitatea de formare a competențelor de comunicare stratificarea unor principii și 

condiții speciale vizează reușita procesului. Școala de la Palo Alto, supranumită școala de 

comunicare, fixează ca principii fundamentale următoarele: principiile care consemnează că 

esența comunicării constă în procese relaționale și interrelaționale; că întregul comportament uman 

are valoare comunicativă; pentru ca o comunicare să fie pozitivă este nevoie de recunoașterea 

partenerului ca act de considerație, de aprobare și acord [136, p.143].  

În viziunea cercetătoarei A. Pamfil, competența de comunicare este ansamblul cunoștințelor 

și capacităților pe care subiectul le mobilizează în situația de comprehensiune. De asemenea, în 

definiția competenței de comunicare, se revăd și situațiile în care este exprimată competența de 

comunicare: comprehensiunea limbajului, textului oral și scris; producerea limbajului, textului oral 

și textului scris. În realizarea activităţilor comunicative variate, competenţa de comunicare 

lingvistică a utilizatorului implică: receptarea, producerea, interacţiunea, realizate fie în formă 

orală, fie în forma scrisă, fie în ambele forme. În viziunea cercetătoarei Mina Maria Rusu, 

competenţa de comunicare se defineşte ca „sistem de strategii creative ce permit înţelegerea valorii 

elementelor lingvistice în context, dezvoltând abilitatea de a aplica cunoştinţele despre rolul şi 

funcţionarea limbajului”. Totodată, comunicarea nu poate fi abordată în afara socialului şi, în 

consecinţă, trebuie avută în vedere şi dimensiunea integratoare a procesului [Apud 20, p.90]. 

Aici trebuie să menționăm ansamblul de principii ale educației pentru comunicare sintetizate 

astfel [22, p.61-69]: 
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✓ Principiul relațional, care consemnează variabilitatea relațiilor, în virtutea situației care le 

generează; comunicarea depinde de nivelul verbal-situativ, de interpretarea mesajului 

verbal de către destinatar; 

✓ Principiul ambianței comunicative, care prevede că a modela în condițiile instructive o 

ambianță comunicativă este o sursă de succes, deoarce presupune  învățarea latentă și 

comunicarea „reală”; 

✓ Principiul personalizării, interesele, individualitatea subiectului, statutul lui psihologic se 

înscriu într-un  câmp de practici comunicative, constituind germenele evoluției lui verbal-

comunicative; 

✓ Principiul euristicității. Caracterul euristic este o calitate a comunicării; noul, interesantul, 

neobișnuitul, impresionabilul sunt repere incontestabile ale reușitei comunicării verbale; 

✓ Principiul influenței acționale, care prevede că dacă în comportamentul copartenerilor nu 

survin anumite schimbări, transformări, înseamnă că nu s-a realizat o comunicare 

autentică; 

✓ Principiul intenției comunicative, a orienta verbal procesul fără a-l asigura cu un ansamblu 

de intenții este un pas fără șanse de succes; 

✓ Principiul acordului. Comunicarea interpresonală nu se poate realiza fără un altul, fără 

celălalt, semnând, parcă, un contract de colaborare; 

✓ Principiul socializării. Orice comunicare este posibilă doar atunci când cel care vorbește 

și cel care ascultă au o anumită  rezervă de informație comună, valorificată într-un cadru 

social autentic.  

Competența profesională. Învăţământul superior, după cum menționează argumentat 

V.Goraș-Postică, are misiunea nobilă de calificare profesională, care, conform actelor normative, 

se constituie dintr-un ansamblu de competenţe profesionale, care permit unei persoane să 

desfăşoare activităţi specifice unei sau mai multor ocupaţii, cuprinse într-un document standard, 

care descrie rezultatele învăţării în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii. Competenţa 

profesională reprezintă capacitatea de a aplica, transfera şi combina cunoştinţe şi deprinderi în 

situaţii şi medii de muncă diverse, pentru a realiza activităţile cerute la locul de muncă la nivelul 

calitativ specificat în standard. Competenţa profesională înseamnă îmbinarea şi utilizarea 

armonioasă a cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor în vederea obţinerii rezultatelor aşteptate 

la locul de muncă. A fi competent într-un domeniu profesional înseamnă: a aplica cunoştinţe de 

specialitate, a folosi deprinderi specifice, a analiza şi a lua decizii, a fi creativ, a lucra cu alţii ca 

membru al unei echipe, a comunica eficient, a te adapta la mediul de muncă specific, a face faţă 

stresului personal şi profesional şi situaţiilor neprevăzute [67, p.31]. 
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Actul normativ pentru orientarea în procesul de determinare şi selectare a competenţelor 

profesionale în arealul universitar este  Cadrul Naţional al Calificărilor, care se prezintă ca un 

instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un set de criterii ce corespund unor 

niveluri specifice de învăţare atinse, stabileşte structura calificărilor, asigură recunoaşterea 

naţională, precum şi compatibilitatea şi comparabilitatea internaţională a calificărilor, dobândite 

în cadrul sistemului de formare iniţială şi continuă, fiind, în acelaşi timp, instrumentul prin 

intermediul căruia pot fi recunoscute, măsurate şi relaţionate toate rezultatele imediate şi de 

durată/pe termen lung ale învăţării. Competenţele generale şi specifice pentru o anumită 

specialitate se concretizează  în curricula disciplinară şi se formează printr-o gamă funcţională de 

conţinuturi şi tehnologii adecvate [67, p.34]. 

Un alt aspect esenţial al reuşitei profesionale moderne îl constituie folosirea eficientă a 

mijloacelor de comunicare şi a fenomenului mass-media. Facilităţi utilizate, precum fax-ul, 

telefonia mobilă şi Internetul au contribuţii majore la configurarea şi realizarea unui plan de reuşită 

profesională. Prin intermediul acestora, comunicarea şi informarea se desfăşoară mult mai direct 

şi cu o eficienţă sporită, iar scurtarea perioadelor de timp necesare găsirii şi valorificării unor 

oportunităţi profesionale creează premisele unui bun management al carierei. Internetul, în această 

ordine de idei, este considerat un instrument nelipsit pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor 

profesionale, cu focusare pe competenţa de comunicare [Ibidem, p.34]. 

Viaţa în societatea contemporană se caracterizează printr-o complexitate şi un dinamism în 

ascensiune, de aceea studenţii trebuie să fie capabili să se integreze şi să activeze într-un mediu 

dinamic complex, căci „la baza orientării competenţiale se află activitatea, care înseamnă a putea 

face şi, în sensul mai general, presupune a putea învăţa, a putea construi, a putea trata, a putea 

coordona”. Astfel, reiese că un sistem educaţional axat pe competenţe trebuie să se concentreze 

asupra formării capacităţilor de rezolvare a problemelor în situaţii inedite. Acest fenomen de 

utilizare a competenţelor formate în situaţii de context nou, puţin asemănătoare cu cele de integrare 

anterioară, a primit denumirea de transfer îndepărtat. Abilităţile necesare pentru astfel de transfer 

se află în arealul de formare a competenţei de a învăţa să înveţi, care este una din competenţele-

cheie ce trebuie formată de pe băncile şcolii şi dezvoltată în mod fructuos în învăţământul superior 

la toate nivelurile sale [67, p.35]. 

Corelarea dintre competenţe şi standardele profesionale este explicată prin faptul că: 

„Standardele sunt propuse cadrului didactic în calitate de flux de intrare, iar competenţele sunt 

produsul obţinut în urma realizării procesului de învăţământ” [Apud 15, p. 39]. Elementul-cheie 

al standardizării îl constituie competenţa profesională, care reprezintă un indice al calităţii 

comportamentului profesional. Abordarea competenţei profesionale ca ţintă a standardizării, 
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eficientizează stabilirea de legături funcţionale dintre cerinţele societăţii şi posibilităţile de 

realizare a acestora de către sistemul de învăţământ contemporan. Printre avantajele standardizării 

se poate enumera asigurarea calităţii formării profesionale iniţiale şi crearea unui mecanism 

eficient de evaluare a calităţii învăţământului superior [Ibidem, p. 39]. 

Prin competență profesională se înțelege capacitatea dovedită de a selecta, combina și utiliza 

adecvat cunoștințe, abilități și alte achiziții (valori și atitudini), în vederea rezolvării cu succes a 

unei anumite categorii de situații de muncă sau de învățare, circumscrise profesiei respective, în 

condiții de eficacitate și eficiență. Competențele profesionale reprezintă un ansamblu integrat și 

dinamic de cunoștințe (cunoaștere, înțelegere și utilizare a limbajului specific, explicare și 

interpretare) și abilități (aplicare, transfer și rezolvare de probleme, reflecție critică și constructivă, 

creativitate și inovare) [Apud 20]. 

Literatura de specialitate oferă mai multe definiţii referitoare la competenţa profesională de 

comunicare, dar cu toate acestea nu există o definiţie unică acceptată. Atât la nivel naţional, cât şi 

internaţional, există studii ce reflectă formarea competenţei profesionale de comunicare, însă este 

insuficient valorificată concepţia teoretică şi metodologică a formării competenţei de comunicare  

a cadrelor didactice din perspectiva contextului educațional. Contextul educațional reclamă 

formarea competenţei profesionale de comunicare şi necesită, pe de o parte, acumularea unor 

cunoştinţe, capacităţi, atitudini profesionale exprimate în cadrul activităților educaționale, iar pe 

de altă parte, dezvoltarea competenţelor profesionale sub aspect scris, facilitând, în aşa mod, 

integrarea studenţilor facultăților de educaţie fizică în cadrul activităţii învățământului superior. 

Din această perspectivă, formarea competenţei profesionale de comunicare pentru abordarea  

pedagogică  a devenit un obiectiv al studiilor teoretice şi praxiologice. Argumentele expuse 

dovedesc că activitățile în pregătirea profesional-pedagogică facilitează valorificarea comunicării  

sub aspect scris şi a dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din domeniul culturii fizice şi 

sportului [Ardelean A., Mândruț O. 6; Bărdășan G., 13; Dumbrăveanu R., Păslaru Vl., Cabac V., 

54: Grimalschi T., 70; Guțu V., Muraru E., Dandara O., 74; Sclifos L.,Goraș-Postică, 122; Timuș 

M., Braniște Gh., Danail S., 138 etc. ]. 

Competenţa profesională în domeniul educației reprezintă un obiectiv de bază al 

învăţământului superior, determinat prin Standardele de competență profesională ale cadrelor 

didactice, prin care se urmăreşte satisfacerea exigenţelor subiecților cu care se lucrează. În altă 

ordine de idei, competenţa profesională presupune cunoştinţe temeinice, pregătire metodică şi 

psihopedagogică deosebite, presupune stil pedagogic şi tehnici pedagogice, măiestrie. Acestea 

sunt singurele care conferă autoritate profesională [D. Badea, 9; Gîdei M., Lungu E., Gîrlea N., 
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62; A. Grimalschi, 71; Boterf le Guy, 153; Smith K.M., 172; Болотов В.А., 183; Левина И.Л., 

Инкина С.Г., 185; Баева Г.И., 177]. 

Un plus de atenţie trebuie să se acorde raportului optim dintre informativ şi formativ cu 

preocuparea realizării feedback-lui profesor-student. Din punct de vedere al abordării funcţionale, 

învăţarea reprezintă un proces de achiziţie, în dependenţă de experienţă, datorită căruia anumite 

activităţi sau conduite se formează ori se modifică sub influenţa condiţiilor ce se repetă şi sunt 

variabile ale lumii înconjurătoare. Învăţarea este un proces de evoluţie permanentă şi constă în 

dobândirea de către student a experienţei de viaţă [Albulescu I., Albulescu M., 4; Balint L., 10-11; 

Botkin J.W., Malița M., 16; Cerghit I., 27; Diaconu M., 48; Feflea I., 58; Ionescu M., Radu I.,77; 

Preda V., 107; Radu I., Ezechil L., 117 etc. ]. 

Despre formarea competenţelor profesionale putem menţiona că au la bază formarea 

capacităţilor, care la rândul lor sunt influenţate de trăsăturile de personalitate, de formarea 

conştiinţei de sine, de acumulările în multiple planuri: psihofizic, psihomotric, cognitiv, afectiv-

volitiv. Ea se află în strânsă interrelaţie cu actul de predare şi învăţare. Odată formată şi 

conştientizată, competenţa profesională se manifestă în mod constant la parametrii superiori, 

îmbunătăţind performanţele individuale şi asigurând obiectivitatea procesului formativ. În 

viziunea autorilor Vl. Guţu, E. Muraru, O. Dandara, „competenţa constituie capacitatea/abilitatea 

complexă de realizare a obiectivelor, prin stabilirea conexiunii dintre cele trei elemente definitorii 

ale comportamentului: a şti, a şti să faci şi a şti să fii, presupunând o bună cunoaştere a domeniului, 

abilităţi, motivaţie şi atitudine pozitivă faţă de sfera de activitate” [74, p. 14], iar „competenţa 

profesională este definită ca o capacitate/abilitate de a realiza diverse sarcini determinate de 

obiectivele activităţii profesionale, capacitatea de a rezolva situaţii problemă prin transferul şi 

conexiunea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor” [74, p. 28]. În acest context, una dintre cele 

mai importante sarcini pentru activitatea profesională ulterioară a studenţilor din domeniul culturii 

fizice o constituie formarea competenţelor profesionale de comunicare. Competenţele profesionale 

de comunicare sunt integratoare, constau în efectuarea unor operaţii de construcţie şi organizare 

anticipativă a obiectivelor, conţinutului, strategiilor de dirijare, a învăţării, probelor de evaluare şi 

a relaţiilor dintre acestea. Prezenţa acesteia certifică deţinerea şi a altor competenţe necesare 

specialistului din domeniul culturii fizice pentru realizarea funcţiilor de serviciu, conform opiniilor 

cercetătorilor: Braniște Gh., 18; Gonczi-Raicu M., Aftimiciuc O., Danail S., 69; Calugher V., 23; 

Costara C.R., 39; Frunză-Danail G., 59; Luca A., 84 etc. 

Pe cât de vechi, termenul de „competenţă” are o recentă utilizare în domeniul gestiunii 

resurselor umane. Ca şi cel de „profesie”, a fost îndelung rezervat exerciţiului şi a comportat 

autonomie în judecată şi acţiune. Dacă se referă astăzi la universul pragmatic, este pentru că a 
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făcut să apară, să se manifeste ceva nou în interiorul relaţiilor profesionale, altfel decât celelalte 

cuvinte uzuale, obişnuite: necesitatea valorizării iniţiativei, autonomiei şi responsabilităţii ca o 

condiţie a dezvoltării noilor forme de performanţă, permiţând membrilor unei organizaţii să se 

adapteze exigenţelor concurenţiale. Competenţa apare, aşadar, ca un concept eminamente practic 

care pune accentul mai mult pe indivizi şi pe colectivele din care fac parte, decât pe instituţii şi 

asta face să le diferenţieze din punct de vedere al reuşitei [Badea E., 9; Dermenji S., 47; Vlădescu 

I., 146; Зимняя И.А., 188-189 etc.]. 

Capacitatea  de a asculta, de a dialoga și de a se exprima coerent în scris sunt esențiale în 

orice domeniu, la orice nivel. Este suficient să spunem că cei care sunt foarte bine pregătiți, dar 

care nu pot să comunice în mediul profesional, au un dezavantaj major față de cei mai puțin 

pregătiți, dar foarte buni comunicatori. Abilitățile din această categorie sunt esențiale pentru a ne 

exprima punctul de vedere, pentru a învața, pentru a ne adapta.  

Competența profesională de comunicare presupune competența de a comunica într-un 

limbaj specific specialității și include pe lângă componentele competenței de comunicare și 

cunoștințe din domeniul respectiv. Competența de comunicare profesională în limbajul sportiv ar 

presupune cunoștințe, aptitudini și deprinderi cu referire la limbajul de specialitate. Competențele 

rezultă să exprime un domeniu în conformitate cu un nivel determinat, astfel, putem identifica 

următoarele caracteristici ale competenței de comunicare profesională:  

• de a comunica în limbajul de specialitate;  

• de a pune în practică cunoștințele printr-o tratare profesională a domeniului;  

• de a prezenta însușiri și caracteristici speciale în baza unui subiect învățat;  

• de a reda și de a explica prin mijloace adecvate conținutul unei comunicări, surse, 

note, indicații etc.;  

• de a informa probleme, soluții, informații etc. atât colegilor din echipă, cât și 

pacienților pe care îi va trata;  

• de a dezvolta competențe de învățare pentru a putea continua studiile în următoarele 

cicluri.  

Examinând literatura de specialitate, prin prisma celor analizate din viziunea formării 

limbajului de specialitate, consemnăm  noțiunea de competență profesională de comunicare prin: 

cunoștințe, deprinderi, atitudini care reflectă capacitatea de selectare, de combinare și utilizare care 

corespunde unui ansamblu integrat și se desfășoară rapid, coerent și deschis; de cunoștințe, abilități 

(cognitive, acționale, relaționale) și alte achiziții (valori și atitudini), specifice unei activități 
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profesionale, în scopul soluționării  cu rezultate pozitive în diverse contexte, delimitând anumite 

limite ale profesiei respective, în condiții de eficacitate [Apud 20]. 

Astfel de viziuni identifică „societatea cunoașterii și societatea competențelor” și au ca 

obiectiv transformarea ființei umane, cuprinsă într-un proces educațional la nivel universitar, care 

are ca direcție prioritară producerea cunoașterii și formarea abilităților. Educația universitară nu 

este scopul ultim al acestui proces, ci doar un instrument în atingerea altor obiective și destinația 

ei  este cuprinsă în următoarele paliere: informație; competențe, acțiuni proprii. 

 

1.2. Comunicarea în organizațiile sportive: tipuri, caracteristici și factori de dezvoltare 

Actualmente, în condiţiile economiei moderne, odată cu creşterea în complexitate şi 

diversitate a organizaţiilor sportive, conducătorii acestora nu mai pot rămâne pe terenul 

empirismului şi al simplei intuiţii. Conducătorul modern tinde  să se profesionalizeze prin 

învăţarea ştiinţei conducerii, dar şi a altor domenii adiacente, care ar spori profesionalismul şi 

abilităţile de gestiune ale acestuia. În arsenalul acţiunilor sale sunt incluse un şir de activităţi, 

inclusiv comunicarea eficientă. Un specialist în educația fizică și sport trebuie să fie  proactiv, să 

ştie ce şi cum să comunice, mai ales în situaţiile de criză, conflict, fiind nevoie de comunicare 

permanentă cu cei pe care îi antrenează, cu investitorii, partenerii, furnizorii, clienţii, sportivii în 

organizații etc. [Altet M.,151; Rein I.,Kotler P.,Chields B.R., 169; Tomșa N., 139; Cârștea Gh., 

25; Oprișan V., 99; Pomohaci M., 108; Popo C., 111-112; Manolachi V., 86; Budevici-Puiu L., 

Amelicichin E., 19; Timuș M., Braniște Gh., Danail S., 138; Беляева Е.В., 180 etc.]. 

Astfel, în momentele de tensiune sau conflictuale, este important ca prin intermediul 

comunicării să fie gestionată situaţia în favoarea organizaţiei sportive, asigurând atât angajaţii, cât 

şi partenerii că lucrurile vor evolua într-o direcţie pozitivă, iar prin procesul comunicaţional aceştia 

sunt informaţi despre planurile de viitor ale organizațiilor. Însăşi activitatea zilnică în cadrul unei 

organizaţii sportive este practic imposibil de realizat fără a comunica, într-un fel sau altul. Şi dacă 

pe plan personal comunicarea ne ajută să formulăm şi să înţelegem adecvat mesajele transmise şi 

primite, favorizează cooperarea cu cei din jurul nostru, permite detensionarea unor stări încordate, 

atunci pe plan instituțional comunicarea reprezintă un instrument prin intermediul căruia 

specialistul în educație fizică și sport transmite şi primeşte informaţii şi decizii, acceptă sau 

respinge anumite soluţii, planifică, organizează, antrenează, controlează, pregăteşte şi 

implementează schimbarea.  

Cândea R. şi Cândea D., cercetători care au studiat fenomenul comunicativ în cadrul unei 

organizații atât la nivel teoretic, cât şi aplicativ, sunt de părere că „comunicarea  eficace şi eficientă 

constituie un factor de competitivitate, un avantaj strategic al organizaţiei” [24, p.35]. Tot ei susţin 
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că specificul comunicării în domeniul educației fizice și sportului, în raport cu alte feluri de 

comunicare existente, este generat de scopul, obiectivele şi funcţiile acestei comunicări, de cadrul 

şi structura organizaţiilor sportive, precum şi de contextul culturii organizaţionale. Totodată, 

comunicarea în organizaţia sportivă se supune unor norme de etică specifice care se regăsesc în 

cultura organizaţională, politica organizaţională şi, evident, în etica individuală a angajaţilor din 

funcţiile de conducere [24, p.35]. 

La nivelul fiecărei structuri din cadrul organizaţiilor sportive se realizează o distribuire a 

activităţilor, care atrage după sine dependenţa dintre compartimentele acestora. Această 

dependenţă este de ordinul conţinutului, al modalităţii şi al timpului de acţiune; ea impune, pentru 

o realizare optimă a obiectivelor proprii, existenţa unei coordonări eficiente [Jude I., p.80].  

În educația fizică și sportul de performanță, susțin cercetătorii, exprimarea unei critici trebuie 

dusă până la gradul de artă, de a fi capabil de a formula o critică complexă, dar exprimată într-un 

mod foarte simplu pentru a evita confuzii în cadrul grupului. Majoritatea sportivilor pornesc cu o 

dorință de afirmare, de a obține victorie, fapt ce le poate deregla judecata în anumite momente. 

Din acest motiv, cunoașterea unor elemente de psihologie din partea specialistului în educația 

fizică și sport poate ajuta la „cizelarea” acestor sentimente prin implementarea unor principii de 

morală fair-play [98, 121, 123, 130, 141]. 

În cadrul organizaţiilor sportive, informaţia va fi diseminată la instanţe potrivite 

(departament, direcţie, birou, persoană). Dacă informaţia întârzie, îşi pierde valoarea.  

Informaţiile realizate prin canale de comunicare formală, adică prin canale prestabilite 

(comunicarea luând forma rapoartelor, notelor, circularelor, prezentărilor, şedinţelor), la nivelul 

oricărei structuri organizaţionale are loc o comunicare neformală. Este vorba de acel trafic de 

informaţii fără vreo utilitate directă sau imediată. Canalele de comunicare neformală apar şi există 

în mod spontan, sunt într-o continuă modificare şi operează în toate direcţiile. Pentru o bună 

înţelegere a conceptului de comunicare internă formală, într-o organizaţie sportivă trebuie 

precizată modalitatea optimă de funcţionare a sistemului de comunicare: între cine se realizează 

comunicarea, care structuri ocupă un loc central şi care sunt marginale în procesul de 

comunicare.  

Există, astfel, în literatura de specialitate [1, 5, 11, 68] două tipuri de reţele de comunicare 

(Figura 1.1): 

• reţele centralizate – în cadrul cărora informaţia merge spre centru şi se adaptează unor 

activităţi relativ simplu de executat;  

• reţele descentralizate – unde schimbul de informaţii nu are o matrice importantă, 

comunicarea fiind adecvată unor activităţi complexe.  
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Fig. 1.1. Reţele de comunicare 

Tot la nivelul comunicării interne identificăm mai multe forme:  

1. comunicare bipolară – în procesul de comunicare există un singur emiţător şi un singur 

receptor sau destinatar;  

2. comunicare în reţea – în procesul de comunicare există un singur emiţător aflat în relaţie 

cu mai mulţi receptori;  

3. comunicare lineară – în procesul de comunicare există un singur emiţător, care transmite 

informaţia către un singur receptor. Însă, în procesul de transmitere a mesajelor, fluxul 

informaţional străbate până la destinatar mai multe niveluri ierarhice. 

De regulă, comunicarea lineară are caracter descendent, însă mai poate avea şi vertical şi mai 

rar ascendent. Acest tip de comunicare are la bază un circuit ierarhic reprezentat de linii de 

autoritate şi relaţii de raportare formală.  

În acelaşi timp, pe lângă structură şi procedeele specifice, comunicarea internă din orice 

organizaţie depinde de un anumit climat. Au fost identificate două tipuri de climat existent la 

nivelul unei organizaţii sportive: climat defensiv şi climat deschis.  

În această ordine de idei, putem afirma că într-o organizaţie sportivă comunicarea internă 

este influenţată de o serie de factori:  

a) structura organizaţională;  

b) tipul de comunicare realizat;  

c) barierele comunicaţionale;  

d) importanţa comunicării informale;  

e) relaţia dintre subiecți;  

f) climatul comunicării (Figura 1.2).  
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Fig. 1.2. Factorii comunicării interne 

Orice organizaţie sportivă realizează comunicarea nu numai între componentele ei sau în 

interiorul acestor componente, ci şi între acestea şi mediul extern. Acest tip de comunicare prin 

care organizaţiile, prin canale de comunicare de diverse tipuri, schimbă mesaje cu mediul extern 

poartă denumirea de comunicare cu mediul extern sau comunicare externă [Cabin Ph., Dortier J.-

Fr., 21; Crețu A., Peptan E., 41; Niculae T., Gherghiță I., Gherghiță D., 97]. 

Prin mediul extern înţelegem ansamblul elementelor din mediul social, economic, politic şi 

cultural cu care organizaţiile sportive intră în proces de comunicare.  

Comunicarea interpersonală intră în reacţii de cooperare, îndeosebi în cadrul competiţiilor 

de jocuri sportive ca fotbal, volei, baschet, gimnastica ritmică în grup, întreţinând raporturi de 

cunoaştere, influenţă, comunicare socio-cognitivă şi socio-afectivă reciproce. La modul ideal, 

acest schimb ar trebui să-i dea managerului posibilitatea de a-şi dirija subordonaţii spre 

îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor, să clarifice contextul recompensei şi să ofere sprijin 

social şi emoţional. În acelaşi timp, ar trebui să le permită subordonaţilor să pună întrebări despre 

rolurile muncii lor şi să facă propuneri care să permită optima realizare a obiectivelor propuse prin 

planurile şi politicile de la nivelul acestei organizaţii. Dar în procesul de comunicare există serie 

de deficienţe, de bariere comunicaţionale, între care menţionăm: solicitările conflictuale ale 

rolului, efectul statutului funcţiei. Aprecierile eronate sunt generatoare de nemulţumiri. Ca element 

psiho-social, rezultat al unor determinări multiple, există o relaţie directă între imaginea pe care 

şi-o formează colectivul şi fiecare membru în parte despre competenţa conducătorului şi gradul în 

care îi acceptă, în mod normal, autoritatea. De asemenea, există dorinţa firească a subordonaţilor 
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de a primi observaţii critice, dar pertinente, în locuri şi în momente adecvate; încălcarea în mod 

nejustificat a acestei reguli poate determina instalarea unei atmosfere de lucru necorespunzătoare.  

Plecând de la aceste observaţii, putem afirma că rolul hotărâtor în eficientizarea inter relaţiei 

în cadrul comunicării revine ambilor. Din acest punct de vedere, modalităţile pe care le vom 

enumera, privesc activitatea expresă a partenerilor de comunicare [Apud 191, 166].  

Autocontrolul are un rol foarte important în stabilirea unor relaţii interpersonale; este o 

trăsătură extrem de importantă şi în acelaşi timp, o modalitate eficientă de îmbunătăţire a relaţiei 

de comunicare. Autocontrolul, ca modalitate, îi impune subiectului o conştientizare a efectelor 

propriilor sale acte comportamentale: să-ţi precizezi, mai întâi ţie, însuţi, ceea ce vrei să spui, să 

nu vorbeşti sub impulsul momentului sau sub stăpânirea unei emoţii puternice care tulbură 

gândirea, obiectivitatea şi claritatea. Autocontrolul presupune stăpânire, control emoţional, 

atitudine obiectivă şi capacitatea de a trece peste stresul cotidian. 

Cunoaşterea celorlalţi. Îmbunătăţirea relaţiilor verbale se poate face şi prin cunoaşterea 

aprofundată a acestora, principiu conform căruia, pentru a te putea înţelege cu cineva, trebuie    să-

l cunoşti foarte bine, ceea ce nu are însă o semnificaţie reală , decât dacă cunoaşterea celorlaţi 

integrează personalitatea profesorului. Ameliorarea competenţelor profesionale şi dezvoltarea 

personalităţii studentului nu sunt, decât două aspecte interdependente ale aceluiaşi proces 

formativ. Competenţele profesionale de comunicare trebuie îmbogăţite şi revizuite prin educaţie 

pedagogică permanentă, care să determine dezvoltarea competenţelor prin experienţa practică, prin 

cunoştinţe ştiinţifice. 

Competenţa de comunicare didactică nu rezultă numai din suma noţiunilor acumulate din 

domeniile formării profesionale. Noţiunile de formare a competenţelor de comunicare trebuie 

asimilate şi combinate, astfel, încât posibilităţile de acţiune pedagogică să atingă cel mai înalt 

nivel, în diverse situaţii. Optimizarea condiţiilor de instruire necesită nu numai cunoaşterea 

aprofundată a materiei care trebuie predată, ci şi mare înţelegere faţă de de problema coeziunii 

sociale de a îmbunătăţi comunicarea prin interpretarea acţiunilor motrice, în aspect de pregătire 

pentru expresie-comunicare, formând competenţa comunicării, mişcării cu obiectivul de a stabili 

contactul psihologic individual în procesul de instruire incipientă. 

Existenţa unor cunoştinţe comune. Trebuie să ne asigurăm că interlocutorul este suficient de 

bine pregătit să ne asculte şi că înţelege ceea ce i se spune. Comunicarea este înregistrată mai 

exact, când interlocutorul este de acord cu ea.  

Simplitatea mesajelor. Să nu transmitem mai multe informaţii deodată, fără nici o ordine şi 

legătură logică între ele.  
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În sport, ca şi în alte domenii, conducătorii de cluburi sau organizaţii sportive, precum şi 

antrenorii care coordonează activitatea sportivă la diferite niveluri, trebuie sa îşi îndeplinească 

corespunzător funcţia  printr-un leadership de calitate. Astfel, managerul de club sau antrenorul 

vor obţine rezultate bune, doar dacă vor exercita asupra angajaţilor şi respectiv asupra sportivilor, 

o influenţă de un anumit tip. Aceasta trebuie să le ofere entuziasmul necesar obţinerii obiectivelor 

de performanţă prestabilite. 

Comunicarea în sport este foarte complexă datorită numeroşilor factori ce intervin sub forma 

mesajelor, prin limbaj verbal, prin limbaj motric şi prin atitudini corporale [82, 111, 161]. Este 

importantă comunicarea cu masele (spectatorii), ca la orice spectacol, comunicarea sportivilor cu 

proprii coechipieri şi alţi factori, care sunt tot atâtea motive pentru a elabora un model (mai 

complex şi preferabil mai explicit) al comunicării în sport.  

În procesul de comunicare există trei tipuri de factori (variabile), după cum afirmă Dragnea 

C. [52]: 

- psihologici; 

- cognitivi; 

- sociali. 

Toate acestea sunt elemente obligatorii pentru o comunicare eficientă şi fiecare element 

contribuie la sudarea efortului comun al sportivilor pentru atingerea scopului echipei. Dacă aceste 

condiţii sunt respectate, atunci echipa va atinge rezultate maxime în activitatea sa competiţională. 

Teoria comunicării afirmă că individul poate comunica cu sine sau în cadrul diferitelor 

grupuri sociale. În acest context, putem afirma mişcarea fizică şi sportul ca mijlocitoare, în moduri 

specifice, a relaţionării subiectului cu sine şi cu membrii colectivităţii în care se desfăşoară 

activitatea competiţională. Astfel, putem invoca aspectul interacţiunii subiectului din perspectiva 

activităţilor sportive ca pe un produs al fenomenului cultural. Mai mult decât atât, cultura corpului 

şi sportul au pus în evidență de-a lungul timpului faptul că valorile sportive sunt în acelaşi timp 

valori estetice şi valori morale. 

Întreaga gamă de sentimente umane, totalitatea trăsăturilor specifice omului şi a 

manifestărilor sale spirituale se poate comunica prin intermediul mişcărilor fizice la nivel de 

competenţă. Totodată, sunt sporturi prin intermediul cărora sunt puse în valoare unele trăsături 

cum ar fi: forţa, viteza, rezistenţa şi ridicate la rangul de valori. Indiferent de natura lor, 

manifestările sportive prilejuiesc şi mediază transmiterea unor semnificaţii pentru sine şi pentru 

semeni. Mişcările corpului, poziţia mâinilor, felul de a privi – toate acestea ne transmit mai multe 

despre un competitor în sport şi fac parte din performanţa sa. Este ceea ce în teorie se înţelege prin 

procesul de comunicare. 
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Sportivul trebuie să se adapteze unei existenţe corporale diferite pe care nu întotdeauna o 

stăpâneşte uşor. Propria imagine sau schemă corporală se focalizează progresiv, reprezentând un 

nucleu al conştiinţei de sine, în reluarea acţiunilor motrice. Educarea expresivităţii corporale, 

utilizarea limbajului nonverbal, au reguli la fel de stricte ca cele ale comunicării şi se găsesc în 

prelungirea acestora din urmă. Adesea, în sport, indicatorii mişcării sunt folosiţi intenţionat pentru 

a înşela adversarul, astfel, încât activitatea corporală şi cea sportivă, bine dirijate, constituie un 

limbaj cu semnificaţii deosebit de importante. 

În activităţile motrice, în general, cu deosebire în sport, comunicarea nonverbală este 

prezentă sub cele mai diferite forme, pe care le vom prezenta mai jos. 

Comunicarea cromatică se întâlneşte permanent în sport, cel puţin în două forme [Apud 

Neagu N., 94]: culorile fizice ale interlocutorilor şi culorile mediului înconjurător. Comunicarea 

cromatică ne permite să distingem apartenenţa suporterilor echipelor combatante, comuniunea 

afectivă dintre aceştia şi sportivii care evoluează în teren. 

Comunicarea sonoră. Mehbrain A. [Apud 94] consideră că circa 38% din mesajele 

transmise într-o interacţiune personală sunt de ordin verbal, fără cuvinte. Aceştia constituie 

parametrii muzicali ai limbajului: timbrul, intonaţia, ritmul, pauzele, tonul, înălţimea etc. În 

domeniul sportului, fluieratul are un rol important, încărcat de semnificaţii: fluieratul pentru 

începerea unui joc are o anumită intensitate şi durată, spre deosebire de cel care consemnează 

nereguli de joc sau încheierea întrecerii. 

Comunicarea tactilă are la om o importanţă cu totul deosebită, iar în sport are semnificaţii 

speciale. Deşi se consideră că statele avansate din zilele noastre nu sunt societăţi tactile, atingerea 

între oameni reprezintă un puternic liant social [Apud 94]. Este greu de conceput ca adversarii să 

nu-şi strângă mâinile înainte de începerea competiţiei, antrenorii să nu-şi felicite sportivii şi să nu-

i bată pe umăr sau aceştia din urmă, să nu se îmbrăţişeze după reuşitele comune. De asemenea, în 

antrenamentul sportiv, în numeroase situaţii, antrenorii conduc segmentele corporale ale 

începătorilor pe traiectoriile corecte ale mişcărilor, ceea ce nu poate fi realizat fără atingere 

corporală. 

Comunicarea tactilă este importantă în cadrul jocurilor sportive cu contact corporal direct 

(box, arte marţiale) sau în sporturile desfăşurate în tandem: dans sportiv, patinaj artistic etc., în 

care atingerea partenerilor are rol de a declanşa anumite acţiuni motrice comune sau desfăşurate 

în tempoul programat. 

Comunicarea gestuală în sport are rolul principal în cadrul interacţiunilor multiple dintre 

sportivi, antrenori, arbitri, spectatori, însăşi esenţa sportului fiind de natură kinetică. Complexitatea 
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comunicării prin limbaj corporal în domeniul sportului face necesară o clasificare a tipurilor de 

gesturi motrice. 

O formă subtilă şi eficientă de influenţă socială, folosită cu precădere în relaţiile de 

comunicare dintre antrenori şi sportivi este persuasiunea. 

Ca o activitate de organizare şi prezentare a mesajelor de către o sursă influentă (antrenorul), 

prin intermediul comunicării eficiente, persuasiunea are scopul de a convinge receptorul 

(sportivul) să-şi schimbe, neforţat de alţii, atitudinile şi comportamentele [55, p. 78]. Faţă de 

influenţele şi mesajele comunicate de antrenor, sportivii pot adopta atitudini pozitive, negative sau 

neutre. 

Pe de altă parte, sportul privit ca dimensiune importantă a educaţiei, susţine educaţia 

interculturală, morală, profesională şi estetică, trezind sentimentul de mândrie, indus de victoria 

sportivilor de mare performanţă, în special la concursurile sportive internaţionale. 

Sportul contribuie la socializarea oamenilor, se spune că socializarea în sport nu poate fi 

promovată decât atunci, când sunt puse în evidență calităţi morale. Atitudinile, deprinderile şi 

regulile asimilate în activitatea sportivă pot fi transferate în orice altă sferă socială şi pot fi adaptate 

la specificul oricărei alte dimensiuni ale instituţiei sociale. 

Astăzi, oamenii au nevoie de trei condiții de bază pentru a practica sport și să ia parte la 

concursuri sportive: sprijin material (oportunități și infrastructură), sprijin organizatoric 

(planificare și programare) și management profesional (informații în cadrul procesului de 

organizare și gestionare). 

O organizație sportivă viabilă formează o structură coerentă de unități interdependente și 

interactive, secții sau departamente care funcționează în cadrul unui sistem. Managementul 

eficient reprezintă alocarea de resurse umane, materiale, fonduri necesare pentru a menține 

funcționarea organizației și a pune în aplicare acțiunile sale strategice. Dacă o structură de 

organizare este clar definită și are o administrare eficientă, ea va sprijini și va urmări acțiunile 

unităților sale şi va asigura coeziunea lor. Procesul de gestionare corectă creează și menține 

procedurile decizionale coerente și îi motivează pe oameni pentru a se putea identifica cu 

obiectivele organizaţiei și contribuie la planul strategic al acesteia. Acest lucru necesită un flux 

adecvat de informații, o determinare de obiective, o selecție de activități necesare pentru a urmări 

aceste obiective, motivarea membrilor, angajaților, voluntarilor pentru a lucra împreună în vederea 

atingerii acestor obiective [61, 110, 148, 160].    

În organizaţiile sportive, un rol important îl are activitatea de evaluare, care permite 

decidenţilor, autorităţilor superioare să constate dacă organizaţia în ansamblul ei şi-a îndeplinit sau 

nu obiectivele prin activitatea sportivă desfăşurată. 
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Instituţiile de învăţământ superior din domeniul educaţiei fizice şi sportului asigură sistemul 

de evaluare la cel mai înalt nivel pentru dezvoltarea competenţelor în domeniile: ştiinţific, 

politicilor educaţionale, psihopedagogiei sportului şi practicilor educaţionale, de a pune cadrele 

didactice în situaţia de a preda, apelând la propria experienţă, raţională şi internaţională în 

conţinuturi de educaţie fizică şi sport , să se realizeze performanţe la înalt nivel de dezvoltare 

profesională. 

Evaluarea presupune îmbinarea armonioasă a trei componente, prin prisma obiectivelor-

cheie şi focalizate asupra obiectivelor operaţionale ale activităţii de predare-învăţare. Evaluarea 

constituie etapa obligatorie pentru măsurarea progreselor studentului şi pentru aprecierea 

eforturilor cognitive, psihomotorice şi motivaţionale. Calitatea activităţii didactice este ilustrată 

prin rezultatele care le obţin studenţii în cadrul evaluărilor curente (formative), sumative prin  

probele practico-metodice, aplicarea cunoştinţelor şi abilităţilor de predare, fiind o funcţie de 

formare a competenţelor communicative profesionale. 

Practicarea sistematică a evaluării formative, contribuie la schimbarea comportamentului, a 

atitudinii negative a studenţilor faţă de procesul instructiv-educativ. Monitorizarea permanentă a 

cunoştinţelor asigură formarea unei atmosfere psihopedagogice favorabile pentru asigurarea 

succesului deplin al activităţii didactice. 

Componentele unei organizații nu sunt inerte. Ele interacţionează activ printr-o comunicare 

eficientă între ele. Comunicarea este un proces care decurge din nevoia de interacţiune continuă.  

Acestea trebuie să stabilească un flux consistent de informații, care se mișcă în două direcții: 

pe plan intern și extern. Pe plan intern, toate organizațiile sportive trebuie să urmeze comunicarea 

între diferitele secțiuni, departamente și unități administrative, angajați, jucători, cluburi și 

organizații afiliate în cadrul structurii. Receptorii externi includ televiziunea, radio, mass-media, 

alte organizații, agenţii guvernamentale implicate în sport și au responsabilitatea de a gestiona 

fonduri guvernamentale, organizaţii private care finanțează competiţii sportive și companii 

interesate de sponsorizarea  evenimentelor sportive, publicul larg etc. 

Prin urmare, conceptul de comunicare oferă instrumentele necesare pentru atingerea 

obiectivelor organizaţionale prin intermediul unui sistem de comunicare adecvat.  

O comunicare adecvată are următoarele caracteristici: 

• integrează toate eforturile pentru a atinge obiectivul comun, toată lumea lucrează într-o 

direcție; 

• menține un grup sănătos, în care fiecare membru este valoros și fiecare manager este de 

încredere; 
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• decizii inteligente care permit organizațiilor sportive să răspundă eficient la oportunități și 

amenințări (Figura 1.3). 

 

Fig. 1.3. Caracteristicile comunicării în organizaţiile sportive 

Organizația sportivă trebuie să ia decizii tot timpul, dar mai ales în cazuri de amenințare, sau 

atunci când apar oportunități de a utiliza avantajul său. Aceasta înseamnă canalizarea prin niveluri 

de management, prin contact direct cu personalul, cu toate părțile interesate; facilitarea 

comunicării printr-un sistem eficient; menținerea capacității manageriale de a transmite mesaje 

clare și utilizarea de abordări metodologice pentru a face față situațiilor dificile, luarea deciziilor 

și rezolvarea problemelor. Canalele de comunicare urmează ierarhia și structura organizaţiei 

sportive și sunt de mai multe tipuri: 

- canale verticale, de la managementul de top către angajaţi care subordonează canale 

orizontale; 

- canale diagonale, de la manageri la departamentele specifice; 

- canale orizontale, între membrii organizației, sportivi, arbitri, antrenori, membri locali într-

o atmosferă degajată. 

Literatura de specialitate menționează un model de comunicare strategică în sport care este 

împărțit în câteva componente majore: comunicare personală și organizațională, mass-media, 

sport, servicii de sprijin și de comunicare în sport. Primul concept de comunicare oferă suport și 

descrie impactul pe care îl are (Figura 1.4). 
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Fig. 1.4. Model de comunicare strategică în sport 

Comunicarea strategică în sport are următoarele obiective:  

• dezvoltarea și definirea de tendinţe de comunicare în sport, de pionierat și o creștere 

dinamică a industriei de sport; 

• opțiuni de carieră în sport, autoevaluare, educație, comercializare, crearea de rețele, de 

învățare experimentală, căutare de locuri de muncă; 

• intersecția canalelor de comunicare în sport și problemele culturale legate de posibilități de 

recreere etc. 

Capacitatea de comunicare în sport reflectă, creează, consolidează și susține valorile, 

percepțiile, structurile de putere, sociale și credința în societate. Conceptele de educaţie fizică şi 

educaţie sportivă, înrudite prin finalităţi şi obiective diferenţiate, alcătuiesc un sistem cu rol 

predominant instructiv - educativ, sistem care se încadrează în macro sistemul educaţiei [Apud 23, 

59, 64, 93]. 

Finalităţile specifice ale activităţilor de educaţie fizică şi sport sunt: 

a) întărirea şi menţinerea sănătăţii populaţiei; 

b) vigoare şi rezistenţă fizică prin realizarea unei căliri fizice a corpului;  

c) dezvoltarea fizică armonioasă şi echilibrată; 

d) însuşirea cunoştinţelor, formarea atitudinilor cerute de practicarea unor sporturi; 

e) cultivarea interesului pentru sport şi a capacităţii de apreciere a competiţiilor; 

f) pregătirea pentru educaţie fizică şi sport continuă şi adecvată vârstei; 

g) cunoaşterea şi asimilarea idealului olimpic, cultivarea respectului faţă de valorile sportive 

şi de fair-play; 

h) creşterea prestigiului sportului ca fenomen naţional, sporirea contribuţiei sale la mai buna 

cunoaştere a tinerilor prin creşterea continuă a performanţelor sportive; 

i) contribuţii la educarea moral-civică şi patriotică prin educarea în spiritul de echipă, al 

simţului datoriei şi al responsabilităţii sociale; 

j) pregătirea pentru activitatea productivă şi socială; 

k) contribuţii la educaţia estetică şi artistică. 
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Specialiștii în educație fizică și sport reprezintă modele pentru cei pe care îi antrenează. De 

aceea, ei sunt cei care pot modela procesul comunicării în echipă, astfel, încât, să asigure o 

comunicare eficientă. Comunicarea este esențială nu numai pentru funcționarea organizației 

sportive, ci și pentru stabilirea relațiilor interumane. Toate funcțiile, inclusiv cele manageriale, 

sunt realizate cu ajutorul comunicării ca un proces de înțelegere, care are drept scop transmiterea 

și perceperea informațiilor. 

Pentru aceasta, în procesul de comunicare din orice organizaţie sportivă, trebuie să fie 

satisfăcute un număr de nevoi-necesități comunicaţionale fundamentale ale oricărui angajat:  

• nevoia de a şti – cunoştinţele profesionale necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sau 

executarea funcţiei;  

• nevoia de a înţelege – nu este suficient să ştii să faci un anumit lucru, ci trebuie să-l faci şi 

să ştii pentru ce trebuie făcut;  

• nevoia de a se exprima – de a putea aduce opinia ta la cunoştinţa celor din nivelele ierarhice 

superioare de conducere (Figura 1.5). 

 

Fig. 1.5. Nevoi-necesități comunicative fundamentale ale angajaților  

(după Puiu A., 115) 

Satisfacerea acestor nevoi ale oricărui individ dintr-o organizaţie sportivă trebuie corelată 

concomitent cu respectarea unor condiţii ca:  

• formularea concisă şi exactă a mesajului care trebuie să asigure înţelegerea corectă a 

acestuia;  

• transmiterea rapidă şi nedeformată a mesajului;  

• fluenţa şi reversibilitatea comunicaţiilor;  
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• descentralizarea luării deciziilor;  

• flexibilitatea sistemului de comunicaţii care trebuie să permită adaptarea acestuia la orice 

situaţie nou creată. 

Un procent foarte mare din ponderea activităţilor pe care le desfăşoară un manager în cadrul 

unei organizaţii sportive îl reprezintă activităţile de comunicare. Acest procent variază în funcţie 

de poziţiile ierarhice la care se desfăşoară activităţile, astfel, cu cât un individ se află mai sus în 

ierarhie, cu atât mai mare va fi ponderea comunicării în activitatea pe care o desfăşoară prin rolurile 

pe care le îndeplineşte: interpersonale, informaţionale sau decizionale.  

 

1.3. Concluzii la capitolul 1 

1. Prin analiza sintetică s-a definit educația universitară ca un un ansamblu al acțiunilor 

intenționale și sistematice, desfășurate în vederea dezvoltării ființei umane, aflate în procesul de 

pregătire universitară, vizând profesionalizarea. S-a evidențiat faptul că actualmente revitalizarea 

universității se exprimă prin cerința de cum să producem informație și cum să o comunicăm și s-a 

punctat funcția profesională a universității, care constă în selecția, instrucția și calificarea 

academică specializată a diferitelor ocupații profesionale și pregătirea intelectuală a specialiștilor. 

La momentul actual, universitatea are ca finalitate următoarele zone de acțiuni și reflecții: formarea 

de capacități de promovare a culturii; formarea competențelor profesionale a specialiștilor de înaltă 

clasă din toate domeniile vieții socio-culturale și economice, printre care și domeniul educației 

fizice și sportului.  

2. În contextul educației universitare s-a analizat fenomenul de comunicare ca un proces de 

transformare a informațiilor, sub forma mesajelor simbolice, reprezentând un aspect esențial, o 

trebuință fundamentală a ființei umane și s-a accentuat idea că în orice moment, fie că vorbim, fie 

că nu, comunicăm, exprimând idei, opinii, păreri, emoții, sentimente, atitudini, fapte, energii, 

sensuri pentru a ne satisface nevoi (materiale sau psihologice), aspirații, dorințe și interese, 

încercând să convingem, să influențăm sau să educăm. Ori de câte ori comunicăm, avem în vedere 

următoarele obiective majore: sa fim recepționați, să fim înțeleși, să fim acceptați și să provocăm 

o reacție, constând într-o schimbare de comportament sau de atitudine. În acest sens, s-au 

consemnat analitic rețelele de comunicare (rețele centralizate și descentralizate), formele 

comunicării (bipolară, în rețea, lineară), factorii de influențare a comunicării (barierele 

comunicării, relația dintre subiecți, climatul etc.), modalitățile de comunicare (cunoașterea 

celorlalți, cointeresarea participanților, simplitatea mesajelor etc.), factorii comunicării 

(psihologici, cognitivi, sociali), felurile comunicării în sport (cromatică, sonoră, tactilă, gestuală), 
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caracteristicile comunicării (integrarea eforturilor, decizii inteligente), condiții (formularea 

concisă a mesajului, transmiterea rapidă a mesajului, fluența, flexibilitatea) etc. 

3. În contextul tematic al cercetării, a fost interpretată  competenţa de comunicare, care  este 

o capacitate profesională remarcabilă, izvorâtă din cunoştinţe şi practică, deci în urma cercetării 

inteligente şi sistematice. Competența de comunicare este ansamblul cunoștințelor și capacităților 

pe care subiectul le mobilizează în situația de comprehensiune. Formarea şi dezvoltarea 

competenţelor de comunicare constituie un proces desfăşurat pe întreaga durată a carierei şi 

implică o formare specializată, realizată atât în cadrul învățământului superior, cât şi în ansamblul 

mediului profesional şi social. Competenţa vizează procesul care conduce la performanţă, rezultat. 

Un student competent trebuie să ştie ce să facă pentru a ajunge la rezultatul propus, trebuie să 

dispună de anumite capacități.  

        4. Relativ la competențele profesionale de comunicare, s-a constatat că aceasta presupune 

competența de a comunica într-un limbaj specific specialității și include pe lângă componentele 

competenței de comunicare și cunoștințe din domeniul respectiv. Competența de comunicare 

profesională în limbajul sportiv ar presupune cunoștințe, aptitudini și deprinderi cu referire la 

limbajul de specialitate. Au fost identificate un șir de caracteristici ale competenței de comunicare 

profesională: de a comunica în limbajul de specialitate; de a pune în practică cunoștințele printr-o 

tratare profesională a domeniului; de a prezenta însușiri și caracteristici speciale în baza unui 

subiect învățat; de a reda și de a explica prin mijloace adecvate conținutul unei comunicări, surse, 

note, indicații etc.; de a dezvolta competențe de învățare pentru a putea continua studiile în 

următoarele cicluri etc. Examinând literatura de specialitate, prin prisma celor analizate din 

viziunea formării limbajului de specialitate, a fost consemnată noțiunea de competență 

profesională de comunicare prin: cunoștințe, deprinderi, atitudini care reflectă capacitatea de 

selectare, de combinare și utilizare care corespunde unui ansamblu integrat și se desfășoară rapid, 

coerent și deschis, de cunoștințe, abilități (cognitive, acționale, relaționale) și alte achiziții (valori 

și atitudini), specifice unei activități profesionale, în scopul soluționării cu rezultate pozitive în 

diverse contexte, delimitând anumite limite ale profesiei respective, în condiții de eficacitate. 

Competența de comunicare în sport reflectă, creează, consolidează și susține valorile, percepțiile, 

structurile sociale și alcătuiesc un sistem cu rol predominant instructiv-educativ, sistem care se 

încadrează în macro sistemul educaţiei 
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2. REFERENȚIALITATEA  FORMĂRII COMPETENŢELOR 

PROFESIONALE DE COMUNICARE ALE STUDENȚILOR DIN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

 

2.1. Managementul comunicării – reper în formarea competențelor profesionale de 

comunicare 

Actualmente, în condițiile economiei moderne, odată cu creșterea în complexitate și 

diversitate a organizațiilor, un rol important îl dețin managerii care tind să se profesionalizeze prin 

învățarea științei conducerii, dar și altor domenii adiacente, care ar spori abilitățile manageriale ale 

acestora.  

Un conducător trebuie să fie pregătit pentru a ajuta organizația sportivă să realizeze 

obiectivele propuse cu investiții materiale cât mai mici și cu efort psihic și fizic minim. 

Managerii au rolul de a identifica corect calitățile, cunoștințele și gradul de instruire de care 

are nevoie un angajat pentru a funcționa eficient în cadrul organizației și sunt apți să evalueze 

individualizat, pentru fiecare om, aceste calități necesare. Stabilesc standarde și obiective 

ambițioase. 

Managerii structurilor sociale şi managerii nivelului instituţional se ocupă cu elaborarea 

planurilor strategice, formularea scopurilor, adaptarea organizaţiilor la diferite schimbări, dirijarea 

atitudinii dintre organizaţie, mediul ambiant şi societate, în care există şi funcţionează organizaţia. 

Capacitatea managerului se definește, în opinia lui Puiu A., prin reușita de a influența 

colaboratorii să obțină maximum de eficiență și de satisfacții personale și profesionale. 

„Managerul deţine rolul principal în dimensionarea performanţelor unităţii conduse, fie ea ţară, 

organizație de orice fel, instituţie de învăţământ sau de cultură” [115, p. 36]. 

Studiile cu privire la activitatea managerială scot în evidenţă, aproape în totalitate, că 

managerul  este elementul-cheie în cadrul organizaţiei pe care o conduce. El îşi pune în mod 

decisiv amprenta pe: asigurarea unui climat psiho-moral pozitiv, de colaborare şi destindere în 

interiorul organizaţiei, luarea celor mai multe decizii, motivarea subalternilor şi rezolvarea 

problemelor. Conceptul de „manager” sau „cadru de conducere” se regăseşte în literatura de 

specialitate prin opinii diferite ale specialiştilor: „managerii sunt persoane care, folosindu-se de o 

serie de legi, principii, metode etc., în funcţie de abilităţile personale, conduc procesul către 

atingerea scopurilor urmărite” [116]. 

Considerăm că activitatea managerială este una complexă, ea având înglobată atât o 

componentă educaţională, profesională, cât şi una umană. Arta de a dialoga cu subalterni, de a găsi 
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modalitatea optimă prin care trebuie să se transmită sarcinile de serviciu sau să se fixeze 

obiectivele ce urmează să fie îndeplinite în cadrul realizării unei activităţi performante este una 

dintre caracteristicile de bază ale unei personalităţi manageriale de succes. 

Avantajul unui specialist cu competenţe profesionale înseamnă a poseda calităţi manageriale. 

Competenţele manageriale necesare conducerii eficiente a educației de astăzi,  cel al orientării spre 

profesionalizarea funcţiilor de conducere, de îndrumare şi de control din domeniul educaţional, 

pot fi prezentate pe categorii de competenţe, domenii de aplicare şi modalităţi de realizare. 

Problematica cercetării pedagogice în acest domeniu rămâne deschisă, iar programele de formare 

trebuie să fie specifice prin adaptarea la situaţiile create, ale fiecărei unităţi educaționale etc. Acest 

aspect este pus în evidență de analiza de nevoi care precede orice program de formare continuă 

propus spre acreditare. 

Educaţia reprezintă o prioritate naţională în Republica Moldova. În ultimii ani, Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării propune sporirea eforturilor în educaţie, în favoarea asigurării calităţii și 

eficienței. Actele principale ce determină direcția de dezvoltare a sistemului educațional în 

Republica Moldova – Codul Educației și Strategia sectorială de dezvoltare „Educația-2020” – 

parte componentă a Strategiei Naţionale de Dezvoltare „Moldova – 2020” – subliniază principiul 

calității ca fiind unul de bază [31, 131]. La elaborarea Standardelor profesionale ale managerilor 

din învățământul general s-a ţinut cont de cadrul normativ existent şi de politici, de realizările (dar 

şi deficienţele) politicilor naţionale şi sectoriale implementate anterior, de exigenţele integrării 

europene, de experienţa naţională şi internaţională din domeniu, de necesităţile sociale şi 

educaţionale. Standardele au fost corelate cu documentele de politici relevante, cu reformele 

demarate în sistemul de învăţământ, cu reforme în alte domenii ce reprezintă o continuitate 

operaţională a acţiunilor proiectate în Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova - 2020” [131]. 

În ultimii ani, în cadrul managementului educaţional se atestă un șir de modificări, precum: 

promovarea unui management educaţional centrat pe principiile democratice şi abordările 

moderne; structurarea sistemului managerial în management strategic; management al calităţii; 

management al curriculumului; management operaţional; modelarea unui concept de 

descentralizare în managementul educaţiei. 

Standardele descriu cerinţele care definesc nivelul de realizare a activităţii manageriale de 

către un cadru de conducere, pe baza bunelor practici existente. Conceptul de standard este asociat 

direct cu cel de criteriu de calitate. Îndeplinirea standardelor trebuie să fie criteriul de bază în 

aprecierea performanţelor fiecărui cadru de conducere în parte.  

Standardele profesionale acoperă întreaga activitate managerială a instituţiilor de învăţământ 

și se structurează pe șase domenii prioritare: Viziune și strategii; Curriculum; Resurse umane; 
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Resurse financiare și materiale; Structuri și proceduri; Comunitate și parteneriate (Figura 2.1 şi 

Tabelul 2.1). 

 

Fig.2.1. Domenii prioritare ale Standardelor profesionale 

(https://mecc.gov.md/sites/default/files/standarde_cadre_manageriale.pdf) 

Tabelul 2.1. Standardele profesionale ale activității manageriale a instituţiilor de 

învăţământ 

Sistemul de standarde se bazează pe domeniile prioritare în activitatea managerială în cadrul 

învățământului general. 

De  regulă, indicatorii se formulează/se elaborează în baza următoarelor repere: 

• demersuri manageriale de bază: diagnosticarea, proiectarea, organizarea/ implementarea, 

evaluarea/monitorizarea, comunicarea, luarea deciziilor etc.; 

DOMENIUL 1: VIZIUNE ȘI STRATEGII 
•  Conducerea procesului de elaborare 

și implementare a proiectelor de dezvoltare 

a instituției de învățământ în vederea 

promovării politicilor educaționale 

naționale și locale;  

DOMENIUL 2: CURRICULUM 
• Dezvoltarea ofertei curriculare în 

vederea valorificării potențialului 

individual, instituțional și comunitar;  
 

DOMENIUL 3: RESURSE UMANE 
•  Crearea și menținerea mediului 

stimulativ și cooperant în vederea 

dezvoltării continue a competențelor 

profesionale ale cadrelor didactice; 

DOMENIUL 4:  RESURSE FINANCIARE ȘI 
MATERIALE 

• Gestionarea și dezvoltarea resurselor 

materiale și financiare în vederea asigurării 

unui mediu de învățare sigur și motivant;  

DOMENIUL 5: STRUCTURI ȘI PROCEDURI 
•  Aplicarea și dezvoltarea 

procedurilor operaționale în vederea 

asigurării funcționării eficiente a școlii; 
 

DOMENIUL 6:  COMUNITATE ȘI 
PARTENERIATE 

• Dezvoltarea parteneriatelor cu 

organizații necomerciale, publice, private 

din țară și de peste hotare în vederea 

asigurării progresului  instituției de 

învățământ și a comunității. 
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• complexitatea asigurării funcţionalităţii obiectului/demersului managerial; 

• orientarea la dezvoltarea obiectului/demersului managerial; 

• corelarea acţiunilor, contextului, mijloacelor şi a finalităţilor în cadrul valorificării 

standardului respectiv (Figura 2.2).  

Managerul instituției educaționale este personalitatea care poate conduce către  performanţă 

sporită o instituție de învățământ. El trebuie să posede atât competențe profesionale, cât și calități 

morale; să dețină şi să aplice un sistem de cunoștinţe din ştiinţa conducerii, să fie capabil să 

utilizeze o serie de tehnici și metode care să confere procesului de învăţământ consistență, 

dinamism şi eficienţă. Pentru aceasta, nu este suficientă experienţa de viaţă. Este necesar atât un 

proces de instruire în arta managementului educaţional, cât și calități și valori distinctive ale unei 

persoane care își asumă funcția de manager.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.2. Indicatorii ansamblului de cunoștințe, atitudini, abilități ale managerului 

Fiecare manager, în funcţie de poziţia pe care o are în ierarhia învăţământului, îndeplineşte 

anumite atribuţii, care delimitează sfera de competenţe, de autoritate în instituția educațională 

respectivă sau în sistemul de îndrumare şi control.  

Atingerea unor standarde în planul performanţelor activității manageriale presupune  

iniţierea şi stimularea unor acţiuni pentru eficientizarea activităţii şi pentru dezvoltarea unor soluţii 

integrate, care să valorifice în comun competenţele profesionale și cele social-morale, care 

semnifică, în esență, capacitatea cadrului managerial de a fi mentor, conducător [Bonciu C., 14; 

Nicolescu B., Verboncu I., 96; Puiu A., 115]. Condiţiile preliminare ale unui demers de acest tip 

au în vedere dezvoltarea şi parcurgerea unui traseu de formare şi dezvoltare managerială, în baza 

 

Corelarea acțiunilor, contextului, 

mijloacelor și a finanțelor în cadrul 

valorificării standardului respectiv 

 

Orientarea la dezvoltarea 

obiectului/demersului managerial 

 

Complexitatea asigurării 

funcționalității 

obiectului/demersului managerial 

Demersuri manageriale de bază: 

diagnosticarea, proiectarea, 

organizarea/implementarea, 

evaluarea/monitorizarea, 

comunicarea, luarea deciziilor etc. 

Indicatorii se 

formulează 



55 
 

căruia să se acumuleze o serie de competenţe care să-i permită atingerea standardelor profesionale 

prin îndeplinirea în condiţii optime a actului profesional. 

În formarea şi promovarea bazelor măiestriei acmeo-pedagogice este încadrat întregul sistem 

de instruire şi educaţie al învăţământului preuniversitar şi universitar, ea reprezentând un ansamblu 

de componente (concepţia despre lume, orientarea moral-spirituală şi profesional-umanistă, 

competenţă profesională) şi de caracteristici specifice pedagogului (însuşiri profesionale: 

inteligenţă, creativitate, intuiţie, tehnică pedagogică, comunicare foarte bună, arta oratorică), 

proiectate în planul de educație universitară [Golu M., 63; Albulescu M., Albulescu I., 3-4; Cerghit 

I., 26; Dragu A., 53, 57, 143]. 

În acest cadru referențial, putem afirma cu certitudine importanţa managementului pedagogic 

care are în vedere conducerea activităţilor în cadrul sistemului şi al procesului de învăţământ, 

activităţi privite în ansamblul manifestărilor lor (educative, formative, didactice, extracurriculare 

etc.) obiectivate la nivel instituţional. 

Sistemul cerinţelor faţă de specialist, fiind factorul determinativ şi formativ al rezultatelor 

instruirii lui, îşi găseşte reflectarea sa nemijlocită şi adecvată în structura învăţământului. Prin 

esenţa ei, aceasta cuprinde totalitatea scopurilor esenţiale operaţionalizate ale conţinutului 

învăţământului sub forma aşa numitelor „scopuri apreciative” cu ajutorul cărora se apreciază 

rezultatele instruirii studenţilor, calitatea pregătirii lor profesionale în instituţia de învăţământ. 

Actul comunicării, contemplat din prisma managementului vizează o componentă majoră, 

fundamentală sine qua non. Evoluţia managementului circumscrie apariţia unor forme specifice 

de management comunicativ inerente fiecare etapă din dezvoltarea sui generis. Grașie diferenţierii 

atribuţiilor specifice şi a complexităţii acestora (profesorul în calitate de administrator distribuie 

procesele existente la nivel organizatoric, ca lider își arogă funcții decidente, adoptă decizii 

nodale, coordonează eficient; ca mentor acţionează în momentul potrivit pentru buna funcţionare 

a organizaţiei), comunicarea devenind în asemenea condiții o forţă motrice, ocupând un loc central 

în activitatea oricărui profesor [Cojocaru V.M., 32; Ursachi I., 142]. 

Tipologia și profilul cadrului didactic înglobează caracteristici funcționale de promovare a 

politicilor bazate pe un cod de comunicare care să faciliteze ajustarea permanentă a structurii şi a 

procesului educațional la condiţiile de perpetuă modificare de paradigmă. De asemenea, prin rolul 

său de negociator, de promotor al politicii educaționale şi transmiţător al acestei politici, 

managerul trebuie să-şi formeze şi să întreţină o reţea de contacte cu partenerii instituției, în 

realizarea politicii externe şi, în acelaşi timp, o reţea de informaţii deosebit de utilă în realizarea 

politicii interne a instituţiei.  
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O funcționalitate distinctă este acordată managementului contemporan, fiindu-i atribuit 

implicit un rol major în actul propriu-zis al comunicării, ceea ce imprimă o componentă vitală a 

sistemului managerial al oricărei organizaţii, fie aparţinând managementului privat, fie aparţinând 

managementului public. 

Fațetele comunicării profesionale cuprind diverse și variate forme ale comunicării 

interumane, în calitate de instrument de leader ship, prin intermediul căruia cadrul didactic îşi 

poate exercita atribuţiile specifice: previziune, antrenare, organizare, coordonare, control, 

evaluare. Parte integrantă a procesului educațional, comunicarea este orientată inclusiv spre 

diseminarea mesajelor, cât şi spre modificarea de paragigme, în sensul metamorfozării 

mentalităţilor şi adaptării psihologică a acestora prin plierea la obiectivele educaționale.  

Este unanim recunoscut de mediul academic, dar și comunitățile de practicieni că, în fond, 

comunicarea reprezintă un  factor auxiliar al conducerii, ce pune în circulaţie informaţii despre 

rezultatul deciziilor, care se reîntorc la centrul de decizie, făcând astfel, posibilă punerea de acord 

a execuţiei cu obiectivele, şi a rezultatelor cu planificarea [Данаил С., Дорган В., 187, p.33; 186; 

182]. 

Rolurile exercitate de manageri circumscriu terei obiective-forte: interpersonal, 

informaţional şi decizional. Dintre acestea, rolurile informaţionale, adică de monitor, difuzor şi 

purtător de cuvânt, sunt cele care definesc comunicarea, dar circuitul informaţional poate fi 

identificat şi în celelalte roluri. 

Din perspectiva ierarhizării funcționale, comunicarea poate însemna până la 80% din timpul 

pe care îl consumă. Cadrul didactic competent nu comunică la întâmplare sau după bunul său plac, 

ci conform unei anumite strategii, atât în ceea ce priveşte actul de comunicare în sine, cât şi 

strategia existentă la nivelul instituțional, strategie care are rolul de a crea o imagine pozitivă 

asupra acesteia.   

Dilemele din domeniul managementului se referă la educabilitatea abilităţilor manageriale. 

Se pune întrebarea dacă managerii sunt înnăscuţi sau se pot forma prin educaţie? Bineînţeles că 

talentul şi nativitatea exercită un rol important, însă noi împărtăşim opinia conform căreia nu este 

posibil ca în urma unui curs de formare în management cineva să devină manager. Este vorba şi 

de rezultatul unui proces de transformare personală. Extinderea bazinului psihomatic şi 

extrapolarea concepţiei despre lume şi viaţă, aprofundarea nivelului de conştiinţă, antrenamentul 

sistematic a propriilor capacități intelectuale, descoperirea motivaţiilor şi a principiilor corecte 

creează premise pentru conturarea unei personalități capabilă să posede dexterități de conducere a 

grupurilor și a maselor, adică imprimă caracteristici funcționale individului demne de a fi luate în 

considerație și care îi determină pe cei mulți să-l urmeze, în fond osificând profilul unui lider 
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imbatabil, care să îi tuteleze pe ceilalți şi nu să se subordoneze. Persoanele optimiste, care 

comunică şi relaţionează uşor cu ceilalţi, care sunt organizate, care sunt dotate cu intuiţie şi 

empatie, care dau dovadă de forţă de caracter, care au un dezvoltat sentiment de comuniune socială 

şi care îşi dezvoltă competenţele tehnice necesare sunt clar avantajate în ocuparea şi îndeplinirea 

cu succes a unor funcţii manageriale [Cristea G., 43; Puiu A., p.68]. 

Dispozitivul teoretic acumulate, cât şi experienţa practică, empirismul în fond, au creat 

condiţii proprice pentru surclasarea conceptului de conducere, care înglobează asemenea 

caracteristici funcționale: planificare, organizare, reglare, control, îndrumare şi trecerea la 

conceptul de management, care plasează și un accent pregnant pe: folosirea resurselor umane, pe 

motivarea acestora, pe umanizarea deciziilor, pe informare şi comunicare, pe obţinerea de 

performanţe. 

Managementul educaţional este prezentat ca ştiinţă a conducerii, dar şi ca artă a conducerii. 

Este considerat ştiinţă pentru că are: „domeniu propriu, metode de cercetare, legi şi principii, 

limbaj şi specialişti în domeniu”. Pentru aceasta este nevoie „de cultură managerială, de 

profesionalizare managerială, de abordare interdisciplinară a teoriei şi practicii manageriale, de 

considerare şi ca ştiinţă şi ca artă, măiestrie” [97, 112]. 

Managementul comunicării vizează caracteristicile de bază ale managementului 

organizaţiilor. Particularităţile care îl diferenţiază de managementul organizaţiilor 

economice/industriale ţin de managementul psihologic din care acesta face parte. Aceste 

particularităţi se referă la următoarele aspecte: dimensiunea moral-axiologică referitoare la 

finalităţile educaţiei şi deschiderea spre lumea valorilor; mobilizarea resurselor umane ca 

„gestiune a talentelor şi competenţelor”. Valorizarea individului şi a capacităţilor sale constituie 

obiectivul major al managementului educaţional.  

Potrivit  reputatului specialist francez în domeniul managementului şi al dezvoltării 

competenţelor, Guy le Boterf [153], competenţa reprezintă o combinare de resurse pentru a 

produce o performanţă. De exemplu, dacă mediul profesional recunoaşte o persoană, respectiv 

cadrul didactic ce aspiră la funcţia de manager, că are capacitatea de a anima o reuniune 

(performanţă identificată), din acest fapt se subînţelege, în mod implicit, că persoana stăpâneşte şi 

alte capacităţi: de a rezolva conflicte interpersonale, de a lua cuvântul în public, de a regla 

intervenţiile diferiţilor participanţi, de a sintetiza, de a reformula etc. Toate aceste capacităţi 

combinate sinergic îi permit să întreţină corect o reuniune. Toate aceste calităţi îl vor conduce spre 

rezultate performante în practica managerială. 

Pilonii pe care se bazează activitatea managerială indică prezența unui suport axat pe 

conducerea şi coordonarea oamenilor, pe dirijarea potenţialului acestora. Relaţionarea eficientă a 
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managerului în mediul educaţional sau în afara acestuia este garantată de dezvoltarea şi capacitatea 

de a folosi, în rezolvarea problemelor, următoarele categorii de competenţe (Figura 2.3): 

1. competenţe de comunicare şi relaţionare; 

2. competenţe psihosociale; 

3. competenţe de utilizare a tehnologiilor informaţionale; 

4. competenţe de conducere / coordonare şi organizare;  

5. competenţele de evaluare; 

6. competenţele de gestionare şi administrare a resurselor; 

7. competenţe care vizează dezvoltarea instituţională;  

8. competenţele care vizează self-managementul. 

 

Fig. 2.3. Categorii de competenţe 

Autoanaliza şi autoreflexia asupra propriei cariere oferă posibilitate reală studentului de a se 

raporta la exigenșele şi standardul funcțional al profesionalizării, pe conștientizarea și explicitarea 

contiguităților și a disocierilor la nivel personal, indicând nivelul de dezvoltare al competenţelor 

proprii şi posibilităţile vs carențele de formare. Responsabilitatea pentru dezvoltarea profesională 

revine studentului, traseul de evoluţie în carieră fiind stabilit în raport cu aspiraţiile personale, cu 

viziunea personală asupra a ceea ce va realiza în viitor.  

În aceste condiții se impune o abordare intrinsecă, fiind justificat acest demers analitico-

practic mai ales dacă ținem cont de interferenţa rolurilor managerial-comunicative într-o unitate 

de învăţământ, cât şi de necesitatea dezvoltării managementului colectiv. Considerăm oportună 

prezentarea acestor competenţe, mai ales pentru faptul că ele constituie, la ora actuală, punct de 

pornire pentru programele de formare continuă care se acreditează la nivel naţional, în vederea 
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parcurgerii de către managerii în funcţie sau de către cei care aspiră la o funcţie de conducere din 

domeniul educaţional. În Tabelul 2.2 sunt prezentate competenţele cerute de funcţiile de manager 

de unitatea de învăţământ şi domeniile lor de aplicare. 

Tabelul 2.2. Competenţele manageriale 

CATEGORII DE 

COMPETENȚE 

COMPETENȚE SPECIFICE DOMENII DE 

APLICARE 

I. Competențe de 

comunicare și 

relaționare 

• A selecta căile și mijloacele de comunicare 

adecvate în vederea eficientizării demersului 

managerial; 

• A se adapta la situații variate/ neprevăzute pentru 

rezolvarea operativă a problemelor educaționale; 

• A combina diverse aspecte ale căilor de 

transmitere şi decodificare a mesajului, informaţiilor 

pe cale verbală şi nonverbală cu particularităţile lor 

specifice de expresivitate şi stăpânirea de către 

subiect a anumitor atribute fiziologice şi psihice spre 

a se face înţeles. 

1. Climatul de muncă 

 

2. Consultanța și 

audiențele 

 

3. Relația cu comunitate 

și instituțiile partenere 

 

4. Comunicarea cu 

studenții/sportivii 

II.  Competențe 

psihosociale de 

comunicare 

• A valoriza particularitățile individuale și de grup 

ale interlocutorilor, în scopul realizării unei 

comunicări eficiente; 

• A adopta un comportament adecvat în raporturile 

cu interlocutorii pentru realizarea unui climat de 

colaborare; 

• A însuşi aspectele comunicării într-o atmosferă 

de relaţii interpersonale de importanţă socială, a 

rolului subiectului în învăţarea socială. Formarea 

capacităţilor de iniţiativă în cursul activităţii 

didactice; 

•  A valoriza particularităţile individuale, cinstea şi 

integritatea. 

5.  Psihopedagogia 

socială 

III. Competențe de 

utilizare a 

tehnologiilor 

informaționale în 

relația comunicativă 

• A sintetiza informația pentru crearea unei baze de 

date utile actului managerial; 

• A înţelege informațiile din baza de date în 

vederea luării deciziilor în concordanță cu 

realitățile specific mediului educațional; 

• A utiliza tehnicile și tehnologiile informaționale 

computerizate pentru eficientizarea activității și 

asigurarea calității acesteia; 

• Reorganizarea şi restructurarea conţinutului 

informaţional cu surse moderne pentru abordarea 

învăţării creative. 

6. Sistemul informațional 

computerizat 

IV. Competențe de 

conducere și 

coordonare 

• A proiecta activitățile în vederea realizării unui 

demers educațional de calitate; 

• A organiza activitățile în vederea realizării 

obiectivelor din planul managerial; 

• A demonstra capacităţi de a concepe rezultatele 

instruirii sub forma unei pluralităţi de scopuri cu 

dimensiuni informaţionale, să fie nuanţate de la o 

disciplină la alta cu aspect psihopedagogic, raţional, 

operaţional, ştiinţific şi eficient; 

7. Cultura comunicării 

 

 

8. Managementul 

ședințelor 
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• A gestiona actul decizional prin asumarea 

răspunderii sau delegarea responsabilităților în 

cadrul grupurilor de lucru din unitatea de 

învățământ. 

V. Competențe de 

evaluare apreciative 
• A stabili obiectivele și criteriile de evaluare cu 

respectarea principiilor managementului calității 

totale; 

• A utiliza tehnicile și instrumentele de evaluare 

specifice procesului educațional; 

• A evalua demersul educațional în scopul 

identificării necesarului de formare a personalului; 

• A evalua eficient cunoştinţele teoretice, 

capacităţile psihomotrice şi funcţionale; 

• A valida rezultatele testării executării corecte a 

exerciţiilor, explicaţiei şi metodologiei de corectare 

a greşelilor de comunicare orală. 

9. Procesul educațional 

 

 

10. Formarea  inițială și 

continuă a personalului 

VI. Competențe 

care vizează 

dezvoltarea  

instituțională 

• A analiza contextul educațional în care 

funcționează instituția în vederea proiectării unei 

strategii adecvate de dezvoltare instituțională; 

• A proiecta strategia de dezvoltare instituțională; 

• A promova valorile naționale și europene în 

educație prin programe și parteneriate; 

• A influenţa obiectiv procesele instructiv-

educative, cognitive, psihomotorice, afective ale 

studenţilor; 

• A coordona climatul psihosocial şi gradul de inter 

şi intrarelaţii în cadrul instituţiei. 

12. Cadrul instituțional 

 

 

13. Proiectele, programele 

și parteneriatele 

VII. Competența 

managerială în 

învăţământ 

• A evalua propria activitate în scopul creșterii 

calității actului managerial; 

• A crea condiţii eficiente pentru studiu şi activităţi 

cultural-sportive; 

• A poseda aptitudini de a transmite mesaje cu 

caracter oficial; 

• A selecta traseul propriu de formare pentru 

dezvoltarea carierei în concordanță cu aspirațiile 

personale și cu specificul instituției. 

14. Cariera managerială 

 

Luând în considerație specificul organizaţiilor sportive, managerii de la nivelele superioare 

(managementului de top) sunt lipsiţi de informaţii reale, fiind suprasaturaţi de rapoarte 

interminabile care nu spun nimic. O comunicare eficientă ar avea în vedere tocmai evitarea unor 

asemenea situaţii, prin renunţarea la diverse modalităţi inutile şi costisitoare (sub raportul 

timpului), care îngreunează luarea deciziilor şi soluţionarea problemelor. Uneori comunicarea este 

deficitar realizată datorită unui sistem de comunicaţii rigid. Sistemul de comunicaţii trebuie să fie 

conceput ca un organism dinamic, capabil în orice moment să se adapteze nevoilor de informare 

ale angajaţilor din sistem.  

Obiectivul centrat al managementului comunicării în orice organizaţie sportivă vizează 

realizarea unei informări corecte, echidistante, eficiente şi eficace totodată, atât pe verticală, cât şi 
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pe orizontală, în vederea realizării în condiţii optime a solicitărilor interne şi externe şi în 

concordanţă cu obiectivele manageriale şi comunicative stabilite. 

Managementul comunicării își propune atingerea unor obiective-cadru manageriale cu  statut 

permanent, imuabil. Aceste obiective trebuie să fie corelate cu funcţiile managementului, funcţii 

ce se desfăşoară într-o formă specifică la nivelul fiecărei organizaţii.  

Perceperea intrinsecă și asumarea funcţiilor managementului prin comunicare constituie o 

premisă majoră pentru descifrarea mecanismelor structurilor oricărei organizaţii.  

Pentru îndeplinirea rolului atribuit, managerul va folosi într-un mod mai mult sau mai puţin 

conştient, mai mult sau mai puţin deliberat următoarele funcţii ale comunicării:  

• funcţia de informare;  

• funcţia de comandă şi instruire;  

• funcţia de influenţare, convingere, îndrumare şi sfătuire;  

• funcţia de integrare şi menţinere (Figura 2.4).  

 

Fig. 2.4. Funcţiile comunicării  

 

Această orientare a comunicării, prin exercitarea funcţiilor de comunicare prezentate, în 

vederea atingerii unor scopuri, care se realizează în cadrul managementului comunicării determină 

existenţa unor caracteristici ale comunicării manageriale, general valabile pentru toate 

organizaţiile. Acestea sunt:  

•  orice organizaţie este în procesul de comunicare atât emiţător, cât şi receptor (destinatar);  

• orice organizaţie foloseşte în realizarea activităţilor sale informaţii de natură internă şi 

informaţii de natură externă.  
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Aceste caracteristici ale managementului comunicării desfăşurate la nivelul unei organizaţii 

sportive sunt influenţate, dincolo de funcţiile de comunicare îndeplinite de fiecare din angajaţi, de 

existenţa unor funcţii specifice.  

Managementul comunicării îndeplineşte funcţii specifice, acestea fiind:  

a) funcţia de informare;  

b) funcţia de transmitere a deciziilor;  

c) funcţia de influenţare a receptorului;  

d) funcţia de instruire;  

e) funcţia de creare de imagine;  

f) funcţia de motivare;  

g) funcţia de promovare a culturii organizaţionale (Figura 2.5).  

 

Fig. 2.5. Funcţiile managementului comunicării 

Aceste funcţii trebuie contemplate organic şi interсоndiţiоnat, orice supradimensiоnare sau 

subdimensiоnare a unei funсţii în rapоrt сu сelelalte fiind contraproductivă senzorial. Comunicarea 

în interiоrul unei  organizații sportive sau, mai simplu spus, comunicarea internă este un prосes сe 

presupune сrearea şi sсhimbul de mesaje în interiоrul sistemului de relaţii interdependente, un 

prосes de сreare şi sсhimb de mesaje în interiоrul unei reţele de relaţii interdependente. În această 

abоrdare a соmuniсării interne aссentul este pus pe sсhimbul de mesaje, de infоrmaţii realizat la 

nivelul struсturilоr unei оrganizaţii. Orice оrganizaţie sportivă realizează comuniсarea nu numai 

între соmpоnentele ei sau în interiоrul aсestоr соmpоnente, сi şi între acestea şi mediul extern. 

Prin mediul extern înţelegem ansamblul elementelor din mediul social, economic, politic, сultural 

şi sportiv сu сare оrganizaţiile sportive intră în prосes de соmuniсare. Managementul comunicării 

reprezintă о formă a соmuniсării interumane, un instrument de соnduсere сu ajutоrul сăruia 
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managerul îşi pоate exerсita atribuţiile speсifiсe: previziune, antrenare, оrganizare, сооrdоnare, 

evaluare; este orientată nu numai spre transmiterea mesajelоr, сi şi spre schimbarea mentalităţilor 

şi adaptarea psihologică a angajaţilor la оbieсtivele instituţiei. 

Fiecare cadru didactic deţine un potenţial managerial de comunicare care asigură latura 

continuă de formare pe criterii de competenţă specifice culturii fizice. Managementul pedagogic 

în domeniu defineşte un model de conducere, superior sistemului de învăţământ la nivel global, 

optim şi strategic, în concordanţă cu cerinţele sistemului de competenţe recomandat de 

Parlamentul European şi de către Consiliul Uniunii Europene privind competenţe-cheie: 

comunicarea în limba modernă; alfabetizarea numerică şi competenţele de bază în ştiinţă şi 

tehnologie; competenţe pentru a învăţa să înveţi; competenţe inter şi intrapersonale de comunicare 

şi formarea culturii generale în comunicare. Pentru asigurarea succesului deplin al 

managementului de comunicare al activităţii didactice, începând cu perioada incipientă a 

planificării activităţii didactice, se impune elaborarea unei concepţii privind sistemul de predare-

învăţare-evaluare la nivelul fiecărui ciclu de învăţământ. 

Analizând obiectivele învăţământului culturii fizice şi sportului pe cicluri, s-au elaborat 

curricule remarcabile în managementul comunicării, ceea ce reflectă o organizare eficientă a 

procesului instructiv-educativ asigurat de complexe strategii în funcţie de programul de studii. 

Sub influenţa mediului de instruire, limbajul sportiv-pedagogic a obţinut valoarea 

profesională a specialistului, nivelul de cunoaştere a studentului, cultura şi etica vorbirii, care va 

accelera integrarea studentului, tânărului specialist, managementului de top în colectiv. Literatura 

de specialitate a demonstrat că în rezultatul învăţării se obţin cunoştinţe, se formează abilităţi 

profesionale, competenţe psihopedagogice, sociale, manageriale în organizarea procesului 

instructiv-educativ şi antrenament sportiv. 

Studiind literatura de specialitate axată pe problematica comunicării organizaţionale, am 

identificat un anumit  număr mare de definiţii ale noţiunii de management al comunicării. Vom 

încerca să definim  managementul comunicării drept un proces permanent, conştient, în care are 

loc un schimb de informaţie, la diferite niveluri, prin intermediul celor mai adecvate canale, 

pentru a reuşi înţelegerea maximală a mesajelor, în vederea  atingerii unui scop comunicativ.  

Managementul comunicării a apărut ca disciplină a managementului din nevoia de a pune la 

dispoziţia managerului mijloacele optime de interacţiune, în vederea îndeplinirii funcţiunilor şi 

atribuţiilor sale, fiind un factor de competitivitate, un avantaj strategic al activității. Modalitatea 

de realizare a managementului comunicării în cadrul oricărei organizaţii sportive depinde foarte 

mult de structura instituţiei în care acest proces se realizează.  
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O coordonată permanentă a legăturii interpersonale conducător-subordonat o constituie 

aprecierea personalului, stabilirea şi dirijarea perspectivei profesionale a cadrelor. Subliniind 

această cerinţă, P. Lamaitre afirma: „Aprecierea este necesară în măsura în care cel care încadrează 

este responsabil de aprecierea mijloacelor umane care i-au fost încredinţate” [Apud 97, p.83]. 

Managerul, în cadrul procesului managerial, îşi pune amprenta asupra:  

• asigurării unui climat psiho-moral sporit;  

• luării celor mai multe decizii;  

• motivării angajaților;  

• introducerii schimbărilor în organizaţie şi rezolvarea problemelor.  

Un manager, pentru a fi eficient, trebuie să-şi cunoască cât mai exact propria personalitate 

de conducere, mai ales prin prisma modului cum este percepută de ceilalți: să determine 

personalitatea şi aşteptările tuturor factorilor cu care interacţionează şi, astfel, să folosească stilul 

de conducere adecvat situaţiei.  

Spunem că relaţia interpersonală  este cea mai importantă relaţie  la nivelul comunicării. 

Conducătorul este „persoana care trebuie să-i facă pe alţii să facă”, cum îl definea T. Hersini 

[Apud 97, p. 94]. Din acest punct de vedere, el este cel care trebuie să creeze o atmosferă de lucru, 

trebuie să pună la punct acele condiţii în care  subiecții să se manifeste cel mai eficient. Evident, 

este de dorit ca subiecții să fie deschişi, să aibă iniţiativă şi să poată crea condiții de activitate.  

Prin sintetizarea ideilor teoretice analizate și pornind de la necesitățile cercetării, de la analiza 

de context  a fost elaborat  reperul de bază în formarea competențelor profesionale de comunicare 

și anume Referențialul formării competențelor profesionale de comunicare ale studenților din 

învățământul superior de educație fizică și sport (Figura 2.6). Ideea necesității schimbării situației 

existențe la nivelul formării competențelor profesionale de comunicare ale studenților, ca și 

sensurile acestei schimbări, aparține contextului educației universitare și reclamă reechilibrarea 

relației cu contextul ca atare.  În general, un referențial este instrumentul prin care se redă, în 

termeni concreți, destinația activității de formare și elementele componente, în baza cărora por fi 

validate rezultatele. Prin urmare, referențialul este un sistem unitar și coerent de puncte de reper 

sau de indicatori pe baza căruia se circumscriu, în plan real, dimensiunile, componentele și 

conținutul unui anumit profil de formare [150, p. 332].  
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Fig. 2.6. Referențialul formării competențelor profesionale de comunicare ale studenților 

din învățământul superior  de educație fizică și sport 

Referențialul formării competențelor de comunicare ale studenților este unul al activității de 

învățare în cadrul educației universitare, constituind o modalitate directă de conectare a procesului 

de formare cu destinația lui precisă, folosind drept cadru de referință activitățile care solicită o 

practicare, în condiții reale, a achizițiilor pe care intenționează să le producă la studenți. În forma 

sa cea mai frecventă un referențial nu cuprinde nici obiective, nici metode, ci doar semnalează 

domeniile într-o anumită formă spre realizare. În fapt, elaborarea referențialului implică un 

important efort sistematizator, iar importanța lui este multiplă. În primul rând, fundamentarea 

activității formative pe referențial implică caracterul realist și rațional al celor proiectate, generând 

acțiuni profesioniste. În al doilea rând, referențialul de formare limitează subiectivismul și 

Referențialul 

formării competențelor profesionale de comunicare ale 

studenților din învățământul superior de educație fizică și sport 

Competența de comunicare-factor de 

reușită 

Competențe profesionale de 

comunicare 

C P M C 

• Asigurarea relaționării; 

• Asigurarea integrării; 

• Gestionarea favorabilă a proceselor 

instructive 

• Gestionarea formării competențelor. 

1. Competența de a stabili relații de 

comunicare în domeniul educației 

fizice și sportului; 

2. Competența de a negocia verbal în 

situațiile profesionale; 

3. Competența de comunicare în grup 

(sportiv); 

4. Competența de a utiliza limbajul 

sportiv adecvat contextului; 

5. Competența de a interveni verbal 

la necesitate în relațiile sportive/de 

educație fizică. 

Caracteristici  

Factori 

Funcții 

Principii  

Modelul integrat al 

modulului modernizat 

„Managementul 

comunicării în educația 

fizică și sport” 

Competențe profesionale de 

management al comunicării 

Modulul modernizat 

„Managementul comunicării în 

educația fizică și sport” 

Învățământul 

superior/educația 

superioară-

generator de 

competențe 
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limitează arbitrarul acțiunii educaționale, precum și influența implicită sau explicită a unor factori 

pedagogici nepotriviți fiecărei situații concrete. 

În felul acesta, Referențialul marchează o schimbare de viziune în sfera proiectării activității 

în baza: 

• identificării coordonatelor educației universitare în cadrul învățământului superior; 

• descrierii caracteristicilor, factorilor, funcțiilor, principiilor comunicării și formării 

competențelor de comunicare; 

• precizării pedagogice a esenței competenței de comunicare și a competenței 

profesionale de comunicare; 

• conceptualizării Modelului integrat al modulului „Managementul comunicării în 

educația fizică și sport”; 

• analizei noțiunii de CPMC – competențele profesionale de management al 

comunicării; 

• identificarea competențelor profesionale de management al comunicării, 

drept componente reale și pedagogic determinate, în care efectele formării competențelor sunt  

puse în acțiune, sunt verificate și validate. 

 

2.2. Comunicarea şi relaţionarea în procesul de învățare a studenților 

Metodologia cercetării aplicative. În cercetarea aplicativă s-a dovedit a fi relevantă metoda 

studiului bibliografiei de specialitate, care  a fost utilizată pentru documentarea în ceea ce priveşte 

întreaga problematică a lucrării, pentru a putea face o analiză de ansamblu asupra temei. Astfel, 

au fost studiate lucrările autorilor care abordează acest subiect, iar sursele bibliografice s-au 

concretizat în special sub următoarele aspecte: cunoaşterea datelor fundamentale, bine stabilite în 

domeniul educaţional de profil cu privire la obiectul cercetării; informarea prin analiză 

bibliografică de specialitate naţională şi de peste hotare,  referitoare la problematica abordată.  

Cercetarea aplicativă a avut caracterul unei activităţi de factură logico-raţională, 

desfăşurându-se în etape succesive, după o anumită ordine. În plus, adesea, a fost posibil ca unele 

secvențe de cercetare să fie reluate şi refăcute, să fie verificate. 

În primul rând, s-au efectuat analize ale cursului teoretic şi practic al disciplinei 

„Managementul comunicării” din cadrul facultăţilor de specialitate din Republica Moldova în 

perioada anilor de studii 2014-2016 şi a formelor de evaluare utilizate de cadrele didactice care au 

asigurat  predarea disciplinei respective. Înregistrările acumulate în cadrul observaţiilor s-au 

completat şi concretizat prin interpretarea datelor obţinute din cercetare, prin conversaţiile  cu 
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profesorii de la disciplina de referinţă, precum şi cu studenţii care au parcurs conţinutul curricular 

al disciplinei la cursurile teoretice şi practice. Totodată, informaţiile obţinute în cadrul cercetărilor 

pedagogice din această etapă au contribuit la identificarea neconformităţilor existente în cursul 

teoretic şi practic, precum şi la determinarea noii structuri a unui modul tematic. De asemenea, în 

cadrul acestei etape s-au stabilit factorii direcţi care creează studenţilor dificultăţi în comunicarea 

scrisă şi orală, respectiv şi la nivelul managementului comunicării şi la obţinerea performanţei. 

Astfel, rezultatele acțiunilor  de observare a modalităţilor de abordare a comunicării au fost 

corelate cu date privind situaţia academică a studenţilor la disciplina „Managementul 

comunicării”, cu nivelul abilităţilor de comunicare verbală şi nonverbală şi cu date concrete 

privind competenţele de comunicare ale studenţilor, formate pe parcursul procesului de învăţare. 

Această etapă s-a finalizat cu necesitățile pedagogice privind stabilirea conţinutului 

modulului integrat „Managementul comunicării”. Rezultatele observaţiilor au contribuit la 

formarea tabloului concret în ceea ce privește cunoştinţele teoretice şi practice necesare pentru 

nivelul de pregătire al studenţilor în vederea realizării obiectivelor curriculumului de studiu la 

disciplina „Managementul comunicării” şi a formelor de evaluare a acestora. În cazul evaluării cu 

ajutorul datelor acumulate, cadrul didactic a fost orientat să ţină cont de evoluţia studentului  în 

ceea ce priveşte subscalele modalităţilor de abordare a comunicării, pe parcursul celor trei tipuri 

de evaluare: iniţială, continuă (formativă) şi finală. 

Experimentul pedagogic 

Experimentul, ca formă a cunoaşterii ştiinţifice, urmăreşte descoperirea şi formularea 

faptelor ştiinţifice şi a legilor ce le guvernează, prin intervenţia directă a subiectului.  

Cunoaşterea ştiinţifică nu echivalează cu o acumulare de date sau fapte observabile, de aceea 

este necesară prezenţa unor ipoteze care să justifice, să explice aceste fapte, să dezvăluie legăturile 

sau contradicţiile dintre ele. Cunoaşterea ştiinţifică devine, astfel, rezultatul concurenţei dintre 

ipoteze în rezolvarea situaţiilor problematice, existente la un moment dat în cadrul unei discipline 

ştiinţifice. Modalităţile de elaborare a ipotezelor depind de o serie de factori de natură 

informaţională şi sociopsihologică şi trebuie să satisfacă anumite cerinţe: să fie testabile, să aibă 

forţă predictivă, să posede generalitate, să aibă simplitate logică, să nu contrazică în totalitate 

rezultatele ştiinţifice anterioare [87, p.13-16]. 

Am organizat experimentul ca o modificare intenţionată a unui fenomen natural, în scopul 

observării lui în condiţii naturale, cu participarea activă a subiecţilor  într-un cadru metodologic 

organizat. În toate etapele realizării experimentului pedagogic am efectuat măsurători ale anumitor 

rezultate din procesul didactic, pentru a preciza modul în care aceste mărimi sunt sau nu sunt 

influenţate de diferite variabile.  
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Crearea unui „triunghi al cunoaşterii” format din educaţie, cercetare şi inovare, care să 

funcţioneze corespunzător şi să-i ajute pe toţi să-şi îmbunătăţească competenţele, este esenţială, 

din punct de vedere al competitivităţii, al creşterii şi al locurilor de muncă, precum şi al echităţii 

şi al incluziunii sociale. În anul 2008, prin comunicarea Comisiei „Noi competenţe pentru noi 

locuri de muncă”, urmată de două concluzii ale Consiliului şi un raport elaborat de experţi 

independenţi, s-a stabilit ca anticiparea şi satisfacerea cerinţelor pieţei forţei de muncă în materie 

de competenţe reprezintă o prioritate de vârf pentru Uniunea Europeana. În anul 2009, statele 

membre au aprobat „Cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi 

formării profesionale” pentru a aborda învăţarea de-a lungul vieţii şi dezvoltarea competenţelor 

cetăţenilor de toate vârstele [35, 36]. 

De asemenea, se constată din ce în ce mai des că procesul comunicării în mediul familial, 

educațional şi social a început să degradeze tot mai mult. Având în vedere acest fapt, completat 

de necesitatea dezvoltării competențelor de comunicare şi de identificare a acestora la specialiştii 

din domeniu, am introdus în cadrul seminarelor şi a activităţilor individuale ale studenţilor cerinţe 

suplimentare în conţinutul practic al modulului modernizat „Managementul comunicării în 

educaţia fizică şi sport”. 

Scopul experimentului a fost formarea competențelor de comunicare prin introducerea 

studiilor practice în conţinutul învăţării (seminare, portofolii, proiectul, lucrul individual al 

studenţilor), creşterea valorii  performanţelor universitare ale fiecărui student, precum şi o mai 

bună relaţionare a studentului în cadrul colectivului  universitar şi, nu în ultimul rând, elaborarea 

ansamblului de competenţe (în comunicare) necesar specialistului din domeniu. 

Obiectivele experimentului: 

- proiectarea, organizarea şi desfăşurarea unor demersuri didactice, care să formeze 

abilităţile de comunicare ale studenţilor şi să formeze un comportament asertiv;  

- utilizarea Modelului integrat al modulului modernizat în organizarea activităţilor didactice 

care să stimuleze implicarea activă şi interactivă a studentului în procesul de învăţare şi formare 

practică; 

 - înregistrarea, monitorizarea şi compararea rezultatelor obţinute de studenţi la probele care 

vizează componenta cognitivă şi cea comportamentală;  

- analiza influenţelor exercitate prin aplicarea studiilor practice în cadrul seminarelor şi în 

lucrul individual al studenţilor. 

Ipoteza cercetării: Valorificarea Referențialului formării competențelor profesionale de 

comunicare ale studențior din învățământul superior de educație fizică și sport prin 

operaționalizarea unei viziuni didactice moderne, interactive, determină formarea abilităţilor de 
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comunicare ale studenţilor, relaţionarea interpersonală pozitivă şi îmbunătăţirea performanței şi 

reuşitei la disciplina „Managementul comunicării în educaţia fizică şi sport” ale  fiecărui  student. 

Variabila independentă: organizarea activităților practice formative în cadrul seminarelor şi 

în lucrul individual al studenţilor în vederea formării competențelor profesionale de comunicare a 

studenților. 

Variabilele dependente: 

- nivelul de formare a competențelor de comunicare ale studenţilor;  

- nivelul de dezvoltare a relaţiilor interpersonale; 

- nivelul performanţelor şi reuşitei la disciplina de referinţă. 

Eşantionul de conţinut a fost structurat în jurul următorilor indicatori:  

- comunicarea scrisă, verbală şi nonverbală; 

- comunicarea relațională; 

-management al comunicării; 

- modalitate de gestionare a comunicării interpersonale.  

Prin experimentul formativ a fost proiectat să se demonstreze  și  ipoteza specifică,conform 

căreia: proiectarea integrată şi implementarea unui model integrat al învăţării studenţilor, 

specialitatea Educaţie Fizică şi Sport, determină formarea competenţelor de comunicare scrisă şi 

orală, a atitudinilor de valorizare a performanţelor obţinute, prin valorificarea interacţiunilor 

complexe în cadrul studierii modulului integrat „Managementul comunicării în educația fizică și 

sport”. Din punct de vedere funcţional, ipoteza specifică se poate diviza în trei ipoteze 

componente:  

Ipoteza componentă 1: Elaborarea şi implementarea Modelului integrat al modulului 

„Managementul comunicării în educația fizică și sport” la nivel de studenţi, determină structurarea 

unui ansamblu coerent de cunoştinţe şi competențe de studiu activ, prin implicarea creatoare în 

actul învăţării.  

Ipoteza componentă 2: Elaborarea şi utilizarea Modelului integrat şi a Referențialului 

formării competențelor profesionale ale studenților contribuie în mod esențial la formarea 

competențelor de comunicare orală şi scrisă.  

Ipoteza componentă  3: Evaluarea modalităţilor de abordare a comunicării are efecte în plan 

formativ, prin dobândirea unor competenţe profesionale, prin creşterea nivelului de expectanţe şi 

restructurarea propriei imagini comunicative. 

Testarea ipotezelor cercetării aplicative a generat organizarea şi desfăşurarea unui şir de 

probe formative şi parcurgerea următoarelor  etape: 

1. Etapa preexperimentală în care s-au  proiectat şi elaborat probele practice aplicate în 
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vederea constatării nivelului de formare a competenţelor de comunicare ale  studenţilor și opiniile 

specialiștilor în educația fizică și sport privind esența  studierii disciplinei „Managementul 

comunicării în educaţia fizică şi sport”, s-a  stabilit eşantionul de  subiecţi implicaţi în această 

cercetare. S-a proiectat a constata, în principal, dacă această disciplină academică, permite 

studentului, integrat în lumea contemporană, aflat în permanentă schimbare, să se afle în poziţia 

de a relaţiona cu elementele cunoaşterii, de a emite raţionamente şi judecăţi referitoare la datele 

observării directe, construind premisele unei evoluţii spirituale satisfăcătoare, în armonie cu sinele 

şi cu semenii. Societatea actuală este caracterizată prin schimbări dinamice, care impun 

persoanelor acceptarea noului şi adaptarea la el. Acest proces influenţează şi educaţia, care trebuie 

să asigure studenţilor formarea capacităţii de a răspunde unor transformări rapide. În acest context, 

mediul de învăţare poate eficientiza tehnicile de învăţare şi de muncă intelectuală sau le poate 

bloca sau încetini, iar acest lucru depinde îndeosebi de trei factori esenţiali: poziţia cadrului 

didactic în procesul de predare-învăţare, gradul de implicare a studentului  în propria formare şi 

metodele didactice folosite. 

În acest scop, au fost aplicate 3 probe de anticipare și o probă de constatare: chestionarul 

relaționării (117 subiecți: studenți, cadre didactice, antrenori); chestionarul integrării (138 subiecți: 

studenți, cadre didactice); sondaj constatativ (188 subiecți: studenți, cadre didactice, specialiști în 

educația fizică și sport);  test cu răspuns deschis (67 subiecți: cadre didactice, studenți). Fiecare 

probă aplicată la această etapă a avut un scop bine definit: constatarea situației privind relaționarea 

în procesul comunicativ; dezvăluirea rolului integrării conținuturilor în formarea competențelor; 

perceperea importanței managementului comunicării în procesul de formare a competențelor 

profesionale; stabilirea nivelului de percepere a rolului comunicării în activitățile sportive, a 

nivelului competențelor de comunicare ale studenților. 

2. Etapa experimentului propriu-zis (2016-2017) a inclus  introducerea variabilei 

independente, respectiv a fost abordată  valorificarea conţinuturilor practice susţinute de metode 

interactive, care au influenţat formativ abilităţile de comunicare, comportamentul studenţilor  şi 

rezultatele la alte discipline de studii, au fost aplicate probe intermediare de evaluare a 

competențelor după anumite unități de învăţare.  

În cadrul experimentului s-a aplicat, la prima etapă, elaborarea Proiectului de grup cu 

subiectul „Elaborarea  strategiei de comunicare”, ca bază în formarea competențelor profesionale 

de comunicare. Această probă experimentală a pus în evidență faptul  că, în principal, această 

disciplină academică permite studentului, integrat în lumea contemporană, aflat în permanentă 

schimbare, să se afle în poziţia de a asimila elementele cunoaşterii prin comunicarea în grup, de a 

emite raţionamente şi judecăţi referitoare la datele observării directe ce vizează educația fizică și 
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sportul, construind premisele unei evoluţii fizice și spirituale satisfăcătoare, în armonie cu sinele 

şi cu semenii. 

Societatea contemporană este caracterizată prin schimbări dinamice, care reclamă de la  

persoane acceptarea noului şi adaptarea la el. Acest proces influenţează şi educaţia, care trebuie să 

asigure studenţilor formarea capacităţii de a răspunde unor transformări rapide. În acest context, 

mediul de învăţare poate eficientiza tehnicile de învăţare şi de muncă intelectuală sau le poate 

bloca sau încetini, iar acest lucru depinde îndeosebi de trei factori esenţiali: poziţia cadrului 

didactic în procesul de predare-învăţare, gradul de implicare a studentului  în propria formare şi 

metodele didactice folosite. 

A doua etapă a experimentului formativ a inclus  valorificarea Referențialului formării 

competențelor profesionale de comunicare ale studenților din învățământul superior de educație 

fizică și sport în cadrul disciplinei „Managementul  comunicării în educația fizică și sport”. 

În etapa a treia, postexperimentală, a fost  aplicat chestionarul de evaluare finală, comparând 

datele de start cu cele finale, s-au interpretat rezultatele obţinute la probele de evaluare a 

competențelor, stabilind relevanţa diferenţelor dintre rezultatele obţinute, dovedind, astfel 

eficienţa acestor studii practice introduse în procesul de învăţare al studenţilor, care confirmă 

ipoteza de lucru. 

De asemenea,  s-a  stabilit eficiența modulului modernizat la disciplina de studii,  având ca 

element de noutate dezvoltarea competenţelor profesionale de comunicare la studenţii din 

domeniu,  atitudinea faţă de învăţare a studentului, care a depăşit, astfel, memorarea voluntară în 

raport cu specificul sarcinilor; de asemenea studenţii au înţeles că trebuie să utilizeze în mod 

conştient criterii logice de organizare a materialului de învăţat, precum şi necesitatea receptării 

celor învăţate.  

La etapa de validare s-au aplicat următoarele probe experimentale: examenul oral, referate, 

chestionar final, grila de observare. Potrivit literaturii de specialitate [27, 46], metoda observaţiei 

este utilizată pe scară largă pentru investigare şi culegere a datelor experimentale, respectându-se 

unele cerinţe: formularea unui scop precis al observării, elaborarea  unui plan de observare, 

înregistrarea fidelă a datelor (video, audio sau clasică), clasificarea, compararea, raportarea şi 

interpretarea datelor. Observarea poate fi spontană, ştiinţifică, de explorare şi de experimentare.  

Observaţia pedagogică ne-a permis să urmărim intenţionat, metodic şi sistematic evoluţia 

anumitor procese din învăţământul superior de cultură fizică, dintr-o anumită perspectivă, în 

condiţii obişnuite de desfăşurare şi dezvoltare, în scopul explicării, înţelegerii şi prezentării lui per 

ansamblu. 

În anul de studii 2016-2017 observaţiile pedagogice au fost desfăşurate în cadrul procesului 
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de evaluare, verificare a cunoştinţelor teoretice și a competențelor practice de comunicare ale 

studenţilor din cadrul Facultăţii de Sport, care  au participat la experiment. 

În toate etapele cercetării ştiinţifice observaţia a fost necesară, începând cu stadiul iniţial, 

când s-au analizat anumite aspecte empirice, cât şi în următoarele stadii, când acestea au fost 

supuse testării.  

Observaţia ştiinţifică cuprinde, în sens larg, atât observaţia propriu-zisă (simplă), cât şi 

experimentul ştiinţific. În sens restrâns, observaţia este o formă a cunoaşterii perceptive şi 

presupune, în primă fază, stimulare senzorială (vizuală, auditivă etc.) care se transformă apoi, prin 

traducerea ei în limbaj, din fapt psihic conştient, în cunoştinţă. Obiectivitatea şi precizia observării 

ştiinţifice depind de o serie de factori, ca de exemplu: natura fenomenului cercetat, acuitatea 

organelor de simţ, numărul de observaţii realizate, aparatele şi instrumentele folosite, natura 

teoriilor prin care conştientizăm percepţiile în fapte de observaţie.  

A. Cosmovici şi L. Iacob precizau că metoda observaţiei pedagogice „constă în urmărirea 

atentă şi sistematică a comportamentului unei persoane cu scopul de a sesiza aspectele sale 

caracteristice” [38, p. 92-93]. Prin cunoaşterea interesului şi a atitudinii pe care subiecţii le reclamă 

în contextul diferitelor activităţi didactice, poate fi anticipat comportamentul ulterior al acestora la 

sarcinile de învăţare pe durată scurtă sau lungă. 

Având în vedere observaţiile desprinse din chestionarul  utilizat, observaţiile unor cadre 

didactice de la alte discipline de studiu, precum şi a observaţiilor studenţilor asupra programului 

de evaluare a cunoştinţelor teoretice şi competențelor  practice, a apărut necesitatea  introducerii 

Modulului integrat, ca  entitate eficientă de pregătire a studenţilor de la facultăţile de educaţie 

fizică şi sport şi de dobândire a competenţelor profesionale de comunicare. 

Noile date obţinute au completat informaţiile acumulate în urma aplicării chestionarelor  

studenţilor, profesorilor din facultăţile de educaţie fizică şi sport, precum şi diferitelor categorii de 

angajaţi din domeniul educație fizică și sport (în special, manageri de diferite niveluri şi care au 

participat la acest experiment). 

 

Metoda anchetei de tip chestionar 

Conform Dicţionarului Explicativ [50], chestionarul este una dintre tehnicile de investigaţie 

pe bază de întrebări în scris. El este utilizat de către operatorii care fac şi evaluarea chestionarelor, 

după ce toate răspunsurile au fost date de către toţi respondenţii. 

Acumularea materialului empiric la tema cercetării a fost realizată în baza utilizării şi 

aplicării chestionarului relaționării și a chestionarului integrării, care a cuprins mai multe categorii 

de respondenţi (studenţi, cadre didactice, antrenori, absolvenţi ai USEFS). Materialele anchetei de 
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tip chestionar au fost completate cu informaţia obţinută în procesul discuţiilor cu grupurile de 

respondenţi şi alţi specialişti din domeniul culturii fizice, în special, din sfera învăţământului 

superior. În acest plan, discuţiile au fost construite în conformitate cu recomandările propuse de 

specialiştii din domeniu. În cadrul procesului de chestionare sociologică, am elaborat şi aplicat 

două tipuri de chestionare (interviul de grup şi individual), fiecare având o destinaţie specifică. 

Rezultatele ştiinţifice au fost prelucrate prin metodele matematico-statistice şi interpretate 

prin comparaţiile analitice a rezultatelor obţinute de către studenţii grupelor experimentale şi 

martor în pregătirea lor [46]. 

Metoda comparativă 

Această metodă se referă la compararea rezultatelor obţinute de către cele două grupe 

implicate în fiecare etapă a cercetării, lucru care dă posibilitatea verificării progreselor obţinute în 

pregătirea studenţilor din învăţământul superior de educaţie fizică şi sport prin aplicarea modelului 

integrat. Compararea rezultatelor la grupa experiment şi grupa martor se realizează în fiecare etapă 

a cercetării, ultima etapă, fiind interpretarea şi evaluarea datelor obţinute. 

Metoda statistico-matematică  

Știința activităților corporale nu se poate realiza fără aplicarea mijloacelor matematice, 

dintre care un loc de bază îl ocupă statistica. Această metodă de cercetare a contribuit la estimarea 

evoluției grupei experimentale și de control prin compararea rezultatelor inițiale și finale, 

urmărindu-se scoaterea în evidență a modului în care grupa experimentală a progresat în urma 

aplicării instrumentarului propus de noi. 

În teză, au fost folosite pentru analiza datelor obținute prin măsurare mai multe formule de 

procesare a rezultatelor: 

1. Media aritmetică –reprezintă suma valorilor individuale împărțită la numărul de cazuri, 

după formula: 

    media aritmetică ( x ): n

x

n

xxx
x

n

i

i

n


==

+++
= 121 ...

                                                         (2.1) 

    unde: x - media aritmetică; 

           Ʃ - suma valorilor individuale; 

           i - indexul de sumare; 

xi  - fiecare rezultat de măsurare; 

           n - număr de subiecți. 

2. Abaterea standard – este indicatorul ce caracterizează variaţia valorilor faţă de media 

aritmetică, după formula: 
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abaterea standard (): 
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          Cu cît abaterea este mai mică, cu atât valoarea parametrilor tendinței centrale este mai 

reprezentativă. 

3. Eroarea medie (m) se calculează după formula: 

          amplitudinea standard a valorii medii (m): 1−
=

n
m



                                             (2.3) 

4. Coeficientul de corelație după metoda Breave-Pearsons: 

          coeficientul de variaţie (v): 
100=

x
v



                                                                      (2.4) 

5. Test „t"calcularea diferenţelor între valorile medii a celor două unităţi după criteriul 

Student (t):  
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x1 – media aritmetică a primului grup la testarea iniţială; 

x2 – media aritmetică la testarea finală; 

m1 – amplitudinea valorii medii la testarea iniţială; 

m2 – amplitudinea valorii medii la testarea finală; 

r – coeficientul de corelație; 

f – numărul gradelor de libertate; 

n – numărul de cazuri. 

Metoda grafică și tabelară 

Rezultatele prelucrării datelor statistice au fost evidenţiate prin intermediul tabelelor şi 

reprezentate cu ajutorul graficelor.  

Principala formă de prezentare ordonată, completă şi centralizată a datelor culese despre 

colectivităţile cercetate a constituit-o tabelul statistic. Acesta a avut rolul de a creiona imaginea de 

ansamblu asupra caracteristicilor fenomenelor studiate cu valoarea lor numerică. Reprezentările 

grafice a conţinutului datelor prelucrate au fost realizate prin diagrame de structură de diferite 

tipuri. Caracterul sugestiv şi intuitiv al acestora a facilitat compararea datelor numerice şi dinamica 

fenomenelor constatate în diferite stadii ale cercetării.  

Fiind folosită pe parcursul tuturor cercetărilor ştiinţifice, s-a constatat că această metodă 
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este un mod eficient de prezentare a datelor înregistrate şi prelucrate.  

Pentru a explica felul în care comunicăm şi relaţionăm cu semenii noştri, americanii Joseph 

Luft şi Harry Ingram au propus, în 1955, o diagramă de forma unui pătrat împărţit în patru, care 

sugerează grafic o fereastră [citat de Pop C.; 112, p. 134]. Numele acestei teorii vine de la 

alăturarea prenumelor celor doi, Joe şi Harry, şi o cunoaştem azi ca fereastra lui Johari. Urmărind 

cele patru pătrate ale diagramei (Figura 2.7), de la stânga la dreapta şi de sus în jos, putem observa 

că aceasta descrie posibilele forme de conştientizare ale comportamentului şi ale manifestării 

sentimentelor în cadrul unei relaţii interumane.  

 

Fig. 2.7. Fereastra lui Johari 

 

Primul pătrat, cel deschis, reflectă comportamentul, sentimentele şi motivaţiile pe care le 

recunoaştem ca fiind ale noastre şi pe care le recunosc şi cei care ne observă acţiunile. Aceasta 

este fereastra pe care, metaforic, o deschidem către lume şi pe care se bazează cele mai multe 

interacţiuni pe care le iniţiem voluntar. Al doilea pătrat, cel orb, cuprinde acţiunile, sentimentele 

şi motivaţiile pe care alţii le sesizează la noi, dar despre care noi nu suntem conştienţi. Cu intenţia 

de a arăta celorlalţi faţa noastră publică, cea din primul pătrat, ceilalţi pot observa la noi atitudini 

pe care noi înşine, în conştiinţa  noastră, nu ni le recunoaştem. Este o fereastră pe care o deschidem 

către lume fără a fi conştienţi ce arătăm prin ea. Pătratul al treilea sau zona ascunsă se referă la 

acţiunile, trăirile şi motivaţiile despre care suntem conştienţi, dar pe care nu dorim să le împărtăşim 

celorlalţi. Cel de al patrulea pătrat este o zonă necunoscută atât pentru noi, cât şi pentru cei cu care 

comunicăm. Această zonă ne influenţează comportamentul, dar cuprinde informaţii ce nu pot fi 

accesate prin metode obişnuite. De regulă, această fereastră se deschide prin metode terapeutice. 

Cele patru dimensiuni ale ferestrei sunt figurate ca fiind egale pentru o mai simplă 

reprezentare şi o mai bună înţelegere, dar J. Luft (1984) sugerează că suprafaţa pătratului 
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necunoscut ar fi mult mai mare decât este reprezentat în diagramă [Ibidem, p.135-136]. În relaţiile 

interpersonale, dimensiunile pătratelor variază în funcţie de starea afectivă a persoanei, natura 

relaţiei cu interlocutorul sau subiectul în discuţie. Într-o atmosferă de încredere şi în contextul unei 

relaţii interpersonal pozitive, oamenii dezvăluie aspecte pe care ceilalţi nu le cunosc, ceea ce s-ar 

traduce pe diagrama lui Johari printr-o mărire a suprafeţei „deschise” (pătratul 1) în dauna celei 

„ascunse” (pătratul 3). 

Când expunem partea afectivă a personalităţii noastre ne asumăm riscul de a nu fi înţeleşi. 

Orbach (1994) sugerează că suntem analfabeţi din punct de vedere emoţional pentru că nu avem 

un limbaj comun pentru viaţa afectivă (nu împerechem aceleaşi semne cu aceleaşi înţelesuri - n.a.). 

Cuvinte ca dragoste, ură, gelozie sau rivalitate desemnează puţin mai mult decât o clasă de 

experienţe emoţionale ale căror profunzimi nu suntem obişnuiţi să le explorăm. 

În postura de profesor sau de antrenor trebuie să alegem între a ne dezvălui sentimentele şi 

trăirile şi a crea astfel o atmosferă de încredere şi comunicare pozitivă sau să ne ţinem departe de 

riscul de a fi greşit înţeleşi. O expunere prea desfășurată poate fi jenantă, iar prea comprimată 

„îngheaţă” relaţiile cu ceilalţi. Autodezvăluirea apare în grup restrâns, în contextul relaţiilor 

interpersonale pozitive şi se maturizează în timp. Rareori în relaţiile strict profesionale oamenii 

sunt dispuşi să-şi pună „sufletul în palmă” încă de la început. Pe măsură ce timpul şi rutina ne 

asigură un grad suficient de predictibilitate a reacţiilor celor cu care lucrăm, ne putem simţi în 

siguranţă, vorbind mai mult despre sentimentele, convingerile, valorile şi motivaţiile noastre. Unii 

membri ai grupului pot inspira mai multă încredere decât alţii şi, totodată, să emane, prin atitudinea 

lor, mai mult sprijin sau empatie.  

Competenţele profesionale de comunicare se formează concomitent cu procesele de 

cunoaştere şi înţelegere a poziţiilor şi mişcărilor corporale în cadrul activităţilor motrice cu ajutorul 

senzaţiilor de mişcare (kinestezice), a percepţiei mişcării, percepţiei limbajului. 

Formarea abilităţilor de comunicare se crează atunci când în el este inclus imaginea mişcării, 

exerciţiul, ca reprezentare mentală sau redare grafică, în figuri a formei mişcării prin demonstrare, 

poze, film etc. 

Competenţele comunicării prin mişcare sau activităţile motrice pot fi formate prin realizarea 

unor obiective specifice domeniului educaţiei fizice şi sportului: 

• a stabili contactul psihopedagogic individual cu profesorul în procesul de predare-

învăţare; 

• a putea dirija comunicarea cu ajutorul mişcării, a demonstrării exerciţiilor fizice; 

• a stabili interacţiuni de colaborare în aspect de socializare, în diferite condiţii în cadrul 

procesului de instruire auditorial şi extracurricular; 
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• a putea regla starea psihologică emotivă, atitudinea proprie în procesul comunicării, cu 

ajutorul unor tehnologii de comunicare expresivă. 

  Astfel, profesorul trebuie să respecte regulile de conduită şi simţul estetic al măsurii de tact 

pedagogic în procesul predării-învăţării. 

Modelul nivelului de comunicare prin metoda tabelară este tradiţional în predare-învăţare, 

pentru că ştiinţa terminologiei de specialitate este modernă, fiind în curs de dezvoltare strategică 

a ramurilor de domeniul educaţiei fizice şi sportului. 

De aceea, modalitatea de transmitere a observaţiilor şi aprecierilor este deosebit de 

importantă atât pentru profesor, cât şi pentru student. Utilizarea eficientă a feedback-ului, 

împreună cu măsura îndeplinirii obiectivelor educaționale, reprezintă factorul de realism şi de 

progres al grupului pe care îl conducem.   

În contextul celor afirmate mai sus, a fost realizat un studiu, scopul căruia fiind identificarea 

factorilor care pot influenţa procesul de învăţare a studenţilor-sportivi prin  prisma comunicării şi 

relaţionării între aceştia din urmă şi profesori.   

În realizarea acestui scop s-a aplicat observarea și chestionarul, conţinutul căruia a fost 

formulat în corespundere cu scopul şi  obiectivele stabilite. Structura şi conţinutul chestionarului 

au urmărit o schemă logică, cuprinzând atât întrebări generale, cât şi specifice. Înainte de a fi 

aplicat categoriilor de respondenţi, chestionarul relaționării a fost validat printr-o cercetare de tip 

instrumental (anchetă pilot).  Chestionarul s-a realizat pe un lot de 117 subiecți (37 de cadre 

didactice de la facultăţile şi catedrele de specialitate ale universităţii de profil (USEFS), 20 de 

antrenori şi 60 de studenţi/sportivi). Configuraţia eşantionului după genul subiecţilor constituie: 

72% -  masculin, 28%  -  feminin. 

Procesul de relaționare la  activitățile de  educaţie fizică sau de antrenament sportiv deschide 

mai multe canale de comunicare între cei ce participă, decât tehnologizarea comunicaţiilor sau alte 

activităţi cotidiene. Internetul, de exemplu, creează posibilitatea unei comunicări instantanee, care 

anulează obstacolele de spaţiu, dar lipsa proximităţii şi a intimităţii reduc mult din valoarea 

afectivă a relaţiei stabilite între cei care intră în interacţiune. Efortul comun, lucrul împreună pentru 

un scop recreativ, satisfacţia reuşitei, sentimentul de apartenenţă la un grup sunt mijloace de 

socializare care trebuie păstrate şi cultivate de la vârstele cele mai fragede, fapt remarcat şi de cei 

intervievaţi în cercetarea noastră. Astfel, putem menţiona că relaţia dintre profesor şi student într-

un proces de învăţare autentic implică o comunicare nu numai la nivel cognitiv, ci şi afectiv, iar 

satisfacerea nevoilor de la acest nivel subtil se pare că este principala problemă a studenţilor 

(Figura 2.8). 
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Fig. 2.8. Importanţa comunicării cognitive şi afective în procesul învăţării 

 

Putem observa din Figura 2.8 că majoritatea categoriilor de respondenţi au remarcat rolul 

semnificativ al celor două forme de comunicare, respectiv 41% dintre cei chestionaţi au considerat 

că cea cognitivă este importantă, însă comunicarea afectivă poate influenţa pozitiv şi mai mult 

acumularea de cunoştinţe la studenţii din facultăţile de profil (59%).  

A antrena este prin excelenţă un proces de comunicare între antrenor şi sportiv. Antrenorul 

comunică cu sportivii săi în forme variate. Pentru a realiza o comunicare eficientă cu sportivii, 

antrenorul trebuie să posede, în afara bagajului de cunoştinţe de specialitate şi cunoştinţe generale 

din diferite domenii conexe: anatomie, biomecanică, biochimia şi fiziologia efortului, statistică 

matematică, psihologie, pedagogie şi cunoștințe care să-i permită să se facă înţeles de sportivii pe 

care-i conduce. La rândul lor, aceştia pot fi diferiţi din punct de vedere intelectual şi emoţional, iar 

antrenorul trebuie să aibă capacitatea de a înlătura eventualele blocaje în înţelegerea mesajului 

transmis, precum şi de adaptare a acestui mesaj la particularităţile fiecăruia. În acest sens, este 

foarte importantă crearea unei relaţii de încredere, bazată pe respect reciproc şi a unei bune 

ambianţe în care se desfăşoară antrenamentul.  

Cunoaşterea şi înţelegerea de către sportiv a termenilor de specialitate poate uşura mult 

sarcina antrenorului de a se face înţeles. Dacă acest lucru nu se întâmplă, există riscul interpretării 

greşite a mesajului de către sportiv, lucru care poate afecta capacitatea de performanţă a acestuia 

şi implicit a echipei. Astfel, prin studiul dat am identificat că pentru studenţi sau sportivi în 

procesul de învăţare/antrenament este foarte important cunoaşterea unor termeni de specialitate, 

fapt ce poate genera şi o eficienţă în procesul de comunicare între antrenor/cadru didactic  – sportiv 

/ student (Figura 2.9). 
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Fig. 2.9. Răspunsurile cu privire la terminologia de specialitate 

 

Este un lucru demonstrat că utilizarea de către antrenor a unor expresii „pozitive” în timpul 

antrenamentului sau al competiţiei („nu renunţa, se poate!” sau „nu-i nimic, la faza următoare ne 

concentrăm mai mult” etc.), creează premisele unui randament crescut la sportivi, în special la 

juniori. Toate aceste sfaturi şi aprecieri se pot transmite atât în timpul competiţiei (jocului), cât şi 

în diferitele momente de întrerupere a jocului (T.O., pauzele dintre reprize, diferite alte întreruperi 

ale jocului etc.).  

În afara formei verbale de comunicare, limbajul non-verbal joacă un rol important, având un 

efect puternic asupra sportivilor: mimica feţei, diferite semne aprobatoare sau dezaprobatoare, 

marcarea diferitelor combinaţii prin semnale prestabilite, comunicarea timpilor intermediari (la  

ciclism, atletism, înot etc.). Două instrumente eficiente de realizare a feedback-ului sunt lauda şi 

critica. Lauda presupune aprecierea şi încurajarea sportivilor, stimularea acestora pentru realizarea 

de noi performanţe, mai valoroase, atribuind succesul capacităţii sportivilor şi efortului depus de 

aceştia în pregătire. Prin critică sunt evidenţiate greşelile, lipsurile constatate, arătând cauzele şi 

indicând mijloacele de remediere a lor. Pentru a fi eficientă, critica trebuie să respecte câteva 

condiţii: discuţia să aibă loc „între patru ochi”; să fie bazată pe fapte reale, obiective (înregistrări, 

date statistice etc.); să sugereze sportivului modalităţi de remediere a situaţiei; să dea sportivului 

posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere, sentimentele, atitudinile etc.; să evite tonul ridicat, 

sarcasmul şi etichetările verbale. Toate aceste momente au fost evidenţiate şi de respondenţii la 

chestionar (Figura 2.10). 
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Fig. 2.10. Răspunsurile cu privire la influenţa limbajului verbal, a laudei şi criticii asupra 

procesului de învăţare  
 

În practica jocurilor sportive au intrat şedinţele de analiză a meciurilor, bazate pe date 

obiective, furnizate de înregistrări (grafice sau video), şedinţe conduse de antrenor şi la care 

participă toţi sportivii. D. Burceitt [Apud 58, p. 14-15] propune un „decalog” de norme 

comportamentale care facilitează comunicarea antrenorului cu sportivii:  

• să laude tinerii sportivi;  

• să caute aspectele pozitive referitoare la felul în care sportivul se pregăteşte, evidenţiindu-

i pe cei merituoşi; 

• să-şi menţină calmul în faţa eventualelor greşeli comise de aceştia şi să-i ajute să înveţe din 

acestea; 

• să aibă aşteptări rezonabile şi realiste;  

• să trateze tinerii cu respect, evitând comentariile sarcastice sau ridiculizarea lor;  

• să-i facă pe sportivi să simtă plăcerea practicării sportului respectiv, să accepte eforturile 

cu zâmbetul pe buze;  

• să nu-şi schimbe radical comportamentul său obişnuit în timpul competiţiei;  

• să „inoculeze” sportivilor ideea că bucuria şi plăcerea practicării sportului sunt componente 

obligatorii ale atitudinii faţă de pregătire şi competiţie;  

• să promoveze lucrul în echipă, educând sportivii să pună în primul plan mai mult „noi” 

decât „eu”;  

• să aibă un comportament în spirit sportiv, fără excese la victorie şi fără a se lamenta după 

o înfrângere, să acorde respect arbitrilor şi adversarilor.  

Deseori în activitatea sportivă comunicarea scrisă se combină cu cea orală. La jocurile 

sportive, în timpul momentelor de întrerupere cerute de antrenori („time-out”), aceştia prezintă 

grafic, pe tabla de demonstraţie, scheme sau circulaţii pe care jucătorii trebuie să le realizeze în 

diferite momente ale jocului impuse de situaţia tactică. O situaţie asemănătoare se întâlneşte, de 
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exemplu, în cazul curselor de ciclism, când ciclistul este informat printr-un sistem de afişaj asupra 

timpilor intermediari realizaţi.  

În concluzie, putem afirma că o bună comunicare cadru didactic-student sau antrenor-sportiv 

poate duce la creşterea performanţei studentului / sportivului sau echipei şi poate face ca drumul 

spre marea performanţă să fie mai uşor şi mai plăcut de parcurs, acest lucru fiind confirmat de 

rezultatele chestionarului relaționării, care demonstrează câte 59% pentru importanța 

comunicării afective; circa 30 % recunosc rolul  terminologiei de specialitate;  45% și 40%  

evidențiază rolul limbajului non-verbal și, respectiv, al laudei  în procesul de învățare. 

După cum am menționat anterior, comunicarea înseamnă a face cunoscut,  a avea ceva în 

comun - un schimb de informaţii, de cunoştinţe, de mesaje, idei, păreri, opinii, atitudini și 

constituie o condiţie fundamentală în procesul didactic - într-o acţiune de comunicare trebuie să 

înţelegi mesajul interlocutorului şi în acelaşi timp să te faci înţeles. 

 

2.3. Perspectiva integrării în managementul comunicării în educația fizică și sport 

Perspectivă integrată a predării şi învăţării în domeniul educaţiei fizice şi sportului implică 

elaborarea şi implementarea în procesul didactic a curriculumului integrat. Integrarea are mai 

multe nivele ce trebuie abordate: monodisciplinaritatea, centrată pe obiectele de studiu 

independente; pluridisciplinaritatea cu referire la realizarea unei „corelări” eficiente a eforturilor 

şi potenţialităţilor diferitelor discipline de studiu pentru a oferi o perspectivă cât mai completă 

asupra obiectului investigat; interdisciplinaritatea, ce presupune o intersectare a diferitelor arii 

disciplinare, fapt ce poate genera noi obiecte de studiu [154; Ciolan L., 29, 30; Gomboș L., 65; 

Nicolescu B., 95; Pomohaci M., 109; Sinaceur M.A., 124; Stan E., 128; Schultz D.E., 170; 

Агапова И. М., 175; Баронина К. А.,179]. Obiectivele esenţiale ale integrării curriculare, grupate 

în două direcţii: relaţionarea diferitelor segmente din cadrul programelor de studiu şi relaţionarea 

procesului de învăţare cu situaţii concrete de viaţă pot contribui la dobândirea şi dezvoltarea 

competenţelor profesionale ale studentului. 

Plecând de la dimensiunea investigațională (elementele  introduse de diferite ştiinţe sociale 

şi teoriile învăţării), dimensiunea prescriptivă şi normativă (recomandările cadrelor didactice) şi 

dimensiunea inovativă (încorporarea elementelor semnificative din ştiinţă şi practica umană care 

favorizează instruirea/formarea), completate cu nivelele integrării (monodisciplinaritatea, 

pluridisciplinaritatea şi interdisciplinaritatea), am realizat un studiu în scopul identificării 

elementelor definitorii ale unui modelul integrat al comunicării ce poate fi aplicat în procesul de  

predare-învăţare în cadrul activităților instructive de la facultăţile de profil. Totodată, un aspect 

important monitorizat în cercetarea aplicativă a fost necesitatea schimbării conţinutului curricular 
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al  modulului „Managementul comunicării în educația fizică și sport” ca urmare a implementării 

modelului integrat al comunicării (Anexa 5). 

În acest context, am elaborat un chestionar al integrării, care a fost distribuit unui eşantion 

de 138 subiecți (104  sudenţi şi 34 cadre didactice) de la Universitatea de Stat de Educaţie Fizică 

şi Sport, de la diferite programe de studii. 

De asemenea, am pornit de la faptul că există, în prezent, o dezbatere foarte nuanţată asupra 

competenţelor ca finalităţi educaţionale, precum şi a modalităţilor prin care acestea pot fi 

transformate în acţiuni de instruire corespunzătoare. Educaţia bazată pe competenţe presupune o 

serie de dimensiuni noi, cum ar fi: accentuarea urmăririi modului de realizare a finalităţilor 

asumate la sfârşit de an universitar, acordarea unui sens nou procesului de învăţare, certificarea 

rezultatelor instruirii etc.  

În acest context, una din problematica abordată în chestionar a fost reflectată şi în întrebarea 

la care au fost rugaţi subiecții să răspundă: „Consideraţi că este important ca profesorul care 

asigură procesul de predare să dispună de competenţe profesionale şi de comunicare adecvate 

pentru înţelegerea terminologiei din cadrul cursului?” (Figura 2.11). 

 
 

Fig. 2.11. Răspunsurile cu privire la competenţe profesionale şi de comunicare 

După cum am menționat anterior, există în prezent trei dimensiuni ale abordării 

competenţelor: 

✓ dimensiunea care îşi are originea în sensul strict ştiinţific al competenţelor; 

✓ dimensiunea care rezultă din competenţele-cheie ofertate la nivel european; 

✓ dimensiunea concretizării competenţelor descrise în curriculum universitar (competenţe 

generale şi competenţe specifice). 

Aceste trei modalităţi de percepere a competenţelor  reprezintă,  în prezent, o realitate foarte 

evidentă. Ele nu se exclud, ci se completează prin elementele definitorii provenite din fiecare parte. 

Reunirea lor într-o structură teoretică articulată reprezintă o finalitate a didacticii formării 

competenţelor. În rezultatul chestionării constatăm că 89% de subiecți (35% studenți și 54% cadre 
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didactice) optează pentru varianta ca profesorii care predau să aibă competențe profesionale și de 

comunicare. 

Acest aspect a fost monitorizat pe parcursul cercetării, respectiv prin obţinerea răspunsurilor 

studenţilor şi cadrelor didactice la întrebarea „Credeţi că se impune ajustarea competenţelor 

naţionale dobândite la finalitatea procesului de studii cu cele din Cadrul European al 

Calificărilor?” De asemenea, răspunsurile la această întrebare au fost afirmative, după cum sunt 

reflectate în Figura 2.12. 

 
 

Fig. 2.12. Răspunsurile cu privire la ajustarea competenţelor naţionale cu cele din Cadrul 

European al Calificărilor 
 

Între experienţele consacrate de organizare a conţinuturilor învăţământului pot fi catalogate 

ca inovaţii:  

✓ abordarea interdisciplinară;  

✓ predarea integrată a cunoştinţelor;  

✓ organizarea modulară;  

✓ învăţarea asistată de ordinator.  

Cu privire la întrebarea „Cunoaşteţi ce implică predarea integrată?” studenţii au dat 

răspunsuri negative într-un procent semnificativ, respectiv de 47%, în timp ce cadrele didactice au 

înregistrat un procent de 50% de răspunsuri pozitive (Figura 2.13).  

Integrarea rămâne, în continuare, o problemă controversată.  
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Fig. 2.13. Răspunsurile cu privire la predarea integrată 

În predarea/învăţarea conţinuturilor învăţământului universitar este prezentă din ce în ce mai 

mult tendinţa de organizare a acestora dintr-o perspectivă integrată. În dilema bine cunoscută a 

predării pe discipline de sine stătătoare sau pe baza integrării conţinuturilor în câmpuri cognitive 

integrate, care transcend graniţele dintre discipline, se pare că un accent deosebit se pune pe 

abordarea celei din urmă. 

Dintre argumentele abordării predării integrate în procesul de învăţământ superior de profil 

putem menţiona: planul cadru este structurat pe arii curriculare, care exprimă intenţia evidentă de 

a găsi soluţii pentru integrarea conţinuturilor. Ariile curriculare, reprezintă un grupaj de discipline 

care au în comun anumite obiective de formare. Între ariile curriculare există un echilibru dinamic. 

Mai mult, la nivelul unor programe pentru învăţământul universitar se operează cu teme, cu 

orientări tematice de fapt, care semnifică faptul că profesorul are o anumită libertate de a alege sau 

de a propune conţinuturi. Remarcăm deci flexibilitatea deosebită a acestui demers. O asemenea 

organizare a conţinuturilor, cu toate avantajele sale, şi-a dovedit propriile dificultăţi şi limite, mai 

ales atunci când se doreşte aprofundarea învăţării pe teme sau domenii mai specializate. 

Integrarea conţinuturilor presupune stabilirea unor relaţii strânse, convergente între 

următoarele elemente: concepte, abilităţi, valori, aparţinând disciplinelor de studii distincte [47, p. 

13]. Principalele niveluri ale integrării cunoştinţelor sunt:  

• integrarea intradisciplinară;  

• integrarea multidisciplinară;  

• integrarea pluridisciplinară;  

• integrarea interdisciplinară;  

• integrarea transdisciplinară. 
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Organizarea şi predarea intradisciplinară a materiilor a reprezentat şi reprezintă axele 

curriculumului tradiţional. Integrarea intradisciplinară este operaţia care constă în a conjuga două 

sau mai multe conţinuturi interdependente, aparţinând aceluiaşi domeniu de studiu, în vederea 

rezolvării unei probleme, studierii unei teme sau dezvoltării abilităţilor. 

Integrarea multidisciplinară presupune juxtapunerea unor conţinuturi diverse, uneori fără 

relaţii aparente între ele. Această abordare propune predarea conţinuturilor care aparţin unei 

discipline de studiu prin modalităţi specifice ale fiecărui domeniu, uzând de argumentaţiile altor 

discipline.  

Integrarea pluridisciplinară (prefixul pluri înseamnă „mai mulţi”, „mai multe”) se referă la 

studierea unui conţinut (proces, fenomen) dintr-o disciplină prin intermediul mai multor discipline 

deodată sau, mai bine zis, tratarea unui conţinut din perspectiva mai multor discipline. 

Integrarea interdisciplinară (prefixul inter înseamnă „între”) reprezintă o formă de 

cooperare între discipline diferite, privind un anumit proces, fenomen a cărui complexitate poate 

fi explicată, demonstrată, rezolvată numai prin acţiunea convergentă a mai multor puncte de 

vedere.  

Interdisciplinaritatea presupune abordarea conţinuturilor complexe, având ca scop formarea 

unei imagini unitare asupra unei anumite problematici. Ea vizează relaţiile, în special de 

metodologie, care se stabilesc între discipline diferite, sau mai bine zis transferul metodelor  dintr-

o disciplină într-alta. 

Integrarea transdisciplinară (prefixul trans înseamnă „dincolo”, „peste”) presupune o 

întrepătrundere a mai multor discipline, care poate genera apariţia unor noi domenii de cunoaştere. 

Vizează ceea ce se află în acelaşi timp înăuntrul diverselor discipline, între discipline şi dincolo de 

orice disciplină. Transdisciplinaritatea presupune studierea, explorarea proceselor şi fenomenelor 

complexe, astfel, încât prin coordonarea cercetărilor şi corelarea rezultatelor acestora să se ajungă 

la constituirea unor discipline noi. Finalitatea ei este înţelegerea lumii prezente, unul din 

imperativele sale fiind unitatea cunoaşterii [Apud 95, p.52-58]. 

Pentru a contracara incertitudinile şi modificările perpetue de paradigmă, inerente 

economiilor de piaţă, studenţilor li se va solicita să achiziționeze competenţe strategice, cum ar fi: 

abilităţile de a învăţa cum să înveţe, abilităţile de rezolvare de probleme, abilităţile de evaluare.  

Schimbarea de perspectivă de la producţia de masă către cea flexibilă impune deținerea de 

abilităţi şi cunoştinţe mai largi decât cele furnizate de specializările anterioare. Sistemele 

educaţionale trebuie sa răspundă schimbărilor survenite în condiţiile externe care redefinesc 

nevoile pe care societatea în ansamblul său le are faţă de sistemul educaţie. 
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La întrebarea „Cunoaşteti ce implică curriculumul integrat?”, majoritatea cadrelor didactice 

au dat răspunsuri pozitive (56%), în timp ce 39% din studenţi s-au evidenţiat prin cele negative 

(Figura 2.14). 

 
 

Fig. 2.14. Răspunsurile cu privire la curriculumul integrat 

Abordarea procesului curricular implică o anumită înţelegere a studentului, considerat ca un 

întreg, ca o fiinţă unitară, complexă; de aceea curriculumul nu trebuie să se adreseze separat unui 

aspect sau altul al dezvoltării studentului, ci să-l privească pe acesta în integralitatea sa.  

Curriculumul integrat este prezentat de educaţia universitară care traversează barierele 

obiectelor de studiu, aducând împreună diferite aspecte ale curriculumului în asociaţii 

semnificative care să se centreze pe ariile mai largi de studiu [Apud 72]. Predarea şi învăţarea sunt 

văzute într-o perspectivă integrată, reflectând lumina reală, care este interactivă. 

Integrarea are mai multe nivele; aceste nivele, descrise mai jos, pot fi privite ca paşi spre 

transdisciplinaritate.  

Monodisciplinaritatea este centrată pe obiectele de studiu independente, pe specialitatea 

acestora, promovând supremaţia disciplinelor formale. Elementele de integrare pot să apară încă 

de la acest nivel intradisciplinar, în cel puţin două moduri: 

a) inserţiea unui fragment în structura unei discipline (în conţinutul unui obiect de studiu 

este inserat un fragment care are rolul de ajuta la clarificarea unei teme sau care aduce informaţii 

noi despre problema investigată).  

b) armonizarea unor fragmente independente (aparent) din cadrul unui obiect de studiu 

pentru a permite  o mai bună rezolvare a unor probleme, pentru înţelegerea cât mai completă a 

unui subiect sau pentru dezvoltarea anumitor capacităţi şi atitudini.  
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Pluridisciplinaritatea (multidisciplinaritatea) se referă la situaţia în care o temă, aparţinând 

unui anumit domeniu, este supusă analizei din perspectiva mai multor discipline, acestea din urmă, 

menţinându-şi nealterată structura şi rămânând independente unele în raport cu celelalte.  

Obiectele de studiu contribuie, fiecare în funcţie de propriul specific, la clarificarea temei 

investigate. La acest nivel vorbim de o corelare a demersurilor mai multor discipline, în vederea 

clarificării unei probleme din mai multe perspective. 

Dacă în cazul pluridisciplinarităţii ne referim la o corelare a eforturilor şi potenţialităţilor 

diverselor discipline, în scopul conturării unei perspective cât mai completă și durabile asupra 

obiectului investigat, interdisciplinaritatea presupune o intersectare a diferitelor arii disciplinare, 

în urma acestei intersectări putând lua naştere noi obiecte de studiu. 

Considerând că interdisciplinaritatea are ca principal fundament  transferul metodelor dintr-

o disciplină într-alta, B. Nicolescu [95, p. 55] vorbeşte de trei grade de interdisciplinaritate: 

a)  un grad aplicativ: în urma transferului de metode rezultă aplicaţii practice concrete;  

b) un grad epistemologic: în urma asimilării de metode din alte domenii, în cadrul disciplinei 

respective se iniţiază analize profitabile privind propria sa epistemologie;  

c) un grad generator de noi discipline: transferul de metode între două sau mai multe 

discipline conduce la apariţia unui domeniu autonom.  

În ceea ce vizează întrebarea „Cunoaşteţi  care este gradul cel mai adecvat pentru integrarea 

curriculumului: intradisciplinaritatea, multidisciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, 

interdisciplinaritatea sau transdisciplinaritatea?” (Figura 2.15), 31% din cadrele didactice au 

menţionat că transdisciplinaritatea, peste 10% intradisciplinaritatea şi multidisciplinaritatea, peste 

15% pluridisciplinaritatea şi interdisciplinaritatea. Studenţii nu au ştiut să răspundă la această 

întrebare. Totuşi ei cred că un rol important în realizarea curriculumului îl poate avea 

interdisciplinaritatea. Astfel, prin abordarea interdisciplinară pot fi ignorate limitele stricte ale 

disciplinelor de studii, căutându-se teme comune diferitelor obiecte de studiu, care pot duce la 

realizarea obiectivelor de învăţare de grad mai înalt; între acestea se numără şi capacităţile 

metacognitive, cum ar fi luarea de decizii, rezolvarea de probleme, însuşirea metodelor şi 

tehnicilor de învăţare eficientă etc.  

Din răspunsurile formulate de cadrele didactice, se desprinde, ca o constantă aproape 

omniprezentă și omniscientă, opinia că transdisciplinaritatea reprezintă gradul cel mai adecvat de 

integrare a curriculumului, mergând adesea până la fuziune. Fuziunea este, aşadar, faza cea mai 

complexă şi mai radicală a integrării. Abordarea de tip transdisciplinar tinde către o 

„decompartimentare” completă a disciplinelor de studiu implicate. Fuziunea cunoştinţelor 
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(„cunoaşterilor”) specifice  conduce la emergenţa unor câmpuri de investigaţie, la dezvoltarea unor 

proiecte integrate. 

 
 

Fig. 2.15. Răspunsurile cu privire la integrarea curriculumului 

 

Caracterul complex şi integrat al unor probleme cum ar fi globalizarea, migraţia, 

interculturalitatea, protecţia mediului, explozia informaţională, sărăcia, conflictele etc. revendică 

o abordare educaţională transdisciplinară. În acest context, pentru a face faţă incertitudinilor şi 

schimbărilor continue caracteristice economiilor de piaţă, studenţii au nevoie de competenţe 

strategice, cum ar fi abilităţile de a învăţa cum să înveţe, abilităţile de rezolvare de probleme, 

abilităţile de evaluare, abilităţi de creativitate şi inovaţie, de gândire critică. 

Schimbarea de perspectivă de la producţia de masă către cea flexibilă solicită abilităţi şi 

cunoştinţe mai largi decât cele furnizate de specializările anterioare. Astfel, sistemul educaţional 

naţional trebuie sa răspundă schimbărilor survenite în condiţiile externe care redefinesc nevoile pe 

care societatea  le are în ansamblul său.  

Curriculumul integrat este prezentat de educaţia organizată, astfel, încât traversează barierele 

obiectelor de studiu, aducând împreună diferite aspecte ale curriculumului în asociaţii 

semnificative care să se centreze pe ariile mai largi de studiu. Predarea şi învăţarea sunt văzute 

într-o perspectivă integrată, reflectând lumea reală, care este interactivă. Astfel, integrarea se 

completează cu  nivele, precum: 

• monodisciplinaritatea - centrată pe obiectele de studiu independente, pe specialitatea 

acestora; 
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• pluridisciplinaritatea (multidisciplinaritatea) se referă la situaţia în care o temă, aparţinând 

unui anumit domeniu este supusă analizei din perspectiva mai multor discipline, acestea din urmă, 

menţinându-şi nealterată structura şi rămânând independente unele în raport cu celelalte;  

• interdisciplinaritatea, însă sub aspectul eliminării limitelor stricte ale disciplinelor, 

căutându-se teme comune diferitelor obiecte de studiu, care pot duce la realizarea obiectivelor de 

învăţare de grad mai înalt; între aceste se numără şi capacităţile meta-cognitive, cum ar fi luarea 

de decizii, rezolvarea de probleme, însuşirea metodelor şi tehnicilor de învăţare eficientă etc. 

În baza rezultatelor studiilor aplicative, a părerilor specialiștilor din domeniu, ţinând cont şi 

de alte date obţinute în sprijinul cercetărilor noastre, a fost elaborat Modelul integrat al modulului 

„Managementul comunicării în educația fizică și sport”. 

Modelul integrat elaborat presupune un construct integrat, cu accent pe aplicarea cercetării 

ştiinţifice în procesul de predare, pe formularea de propuneri şi sugestii ale cadrului didactic în 

procesul de învăţare, în sensul eficientizării şi îmbunătăţirii acesteia, al creşterii rezultatelor 

obţinute de studenţi în urma evaluărilor curente şi finale, precum şi pe utilizarea inovaţiei, a 

metodelor noi aplicate în procesul de predare (cu prioritate centrat pe aspecte, modele din practică). 

Transdisciplinaritatea reprezintă „punerea în act” a unei axiomatici comune pentru 

ansamblul de discipline. Prin gradul său de complexitate, abordarea transdisciplinară le înglobează 

pe cele anterioare, propunând un demers bazat pe dinamica şi interacţiunea a patru niveluri de 

intervenţie educativă: disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar şi transdisciplinar. 

Louis D’Hainaut [156] distinge, în plan curricular, între transdisciplinaritatea instrumentală 

şi cea comportamentală: 

• transdisciplinaritatea instrumentală urmăreşte să-i furnizeze studentului metode de muncă 

intelectuală transferabile la situaţii noi cu care acesta se confruntă; ea este orientată mai mult către 

rezolvarea anumitor probleme, decât pe achiziţia de cunoaştere „de dragul cunoaşterii”; 

• transdisciplinaritatea comportamentală intenţionează, după cum sublinia D’Hainaut, să 

ajute studentul „să-şi organizeze fiecare dintre demersurile sale în situaţii diverse”. Acest tip de 

abordare se focalizează pe activitatea subiectului care învaţă, ţinând seama de psihologia 

procesului de învăţare, transdisciplinaritatea comportamentală se situează permanent într-o strânsă 

legătură cu situaţiile de viaţă semnificative (care au sens) pentru cel ce învaţă.  

Considerându-se că deschide calea către atingerea unui nivel epistemologic superior, 

transdisciplinaritatea a fost ridicată la rangul de „nouă viziune asupra lumii” [95]. Această 

„etichetare” îşi are sursa în convingerea că domeniul de pertinenţă al transdisciplinarităţii este 

singurul capabil să conducă la înţelegerea şi soluţionarea multiplelor şi complexelor provocări ale 
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lui. Principiile didactice sunt considerate norme care orientează organizarea procesului de 

învăţământ. Deşi au un caracter general, ele pot fi aplicate şi adaptate în multiple situaţii de 

învăţare. Dintre încercările recente care oferă un referenţial modernizat al principiilor didactice, 

menţionăm cele datorate lui Vasile Preda [107, p.66-70] referitoare la caracteristicile aserţiunilor 

de maximă generalitate, din perspectiva psihopedagogiei educaţiei şi a dezvoltării. Autorul 

menţionează patru astfel de principii noi, cu argumentarea detaliată a acestora după cum urmează: 

principiul psihogenetic al stimulării şi accelerării dezvoltării stadiale a inteligenţei, rezultat din 

combinarea mai multor categorii de idei şi care reprezintă o structură conceptuală foarte utilă în 

abordarea procesului didactic şi în didactica formării competenţelor; principiul învăţării prin 

acţiune, principiu ce s-ar traduce în câmpul practicii educaţionale prin predominarea dimensiunii 

acţionale în învăţare (esenţială în formarea competenţelor), în raport cu cea cvasiacţională sau de 

expectativă; principiul construcţiei componenţiale şi ierarhice a structurilor intelectuale potrivit 

căruia structurile intelectuale se formează într-un mod generativ şi succesiv, urmând următoarele 

etape (de la cele elementare, la cele mai complexe); principiul stimulării şi dezvoltării motivaţiei 

cognitive - ideea principală reflectată de acest principiu este aceea a trecerii de la motivaţia 

extrinsecă la motivaţia intrinsecă în învăţare. Aceasta este completată însă, spre sfârşitul 

universităţii, de o învăţare cu un pronunţat caracter pragmatic şi social, care îşi are originea în 

autosusţinerea traseului profesional al studentului. Important de menţionat că, într-un anumit 

număr de cazuri concrete, învăţarea are şi un cadru referenţial (învăţarea în sine, motivată de 

dorinţa de cunoaştere). Un ultim principiu ar fi logic şi psihologic în învăţare, principiu care are 

valoare pragmatică în contextul elaborării unui curriculum vertical, dar şi în cazul opţiunii pentru 

un anumit tip de instruire (de exemplu, pentru formarea competenţelor). 

În privinţa formării competenţelor de comunicare, trebuie să precizăm din nou cele trei 

niveluri de accepţie a acestora: taxonomia şi domeniile presupuse de competenţele-cheie europene; 

structura interioară a competenţelor ca finalităţi: cunoştinţe, abilităţi, atitudini;  curriculum 

universitar (care cuprinde competenţe generale şi competenţe specifice.  
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Fig. 2.16. Modelul integrat al modulului „Managementul comunicării în educația fizică și 

sport”  

Valorificarea aplicativă în 
procesul de formare 
(centrat pe practică) 

MODELUL INTEGRAT 
al modulului Managementul comunicării în  

educația fizică și sport 

Curriculum universitar integrat 

Formarea teoretică în 

predarea disciplinei 

Profesionalizarea comunicativă a 
cadrului didactic în  procesul de 

formare 

Integrarea  conţinuturilor predării şi  învăţării  

Monodisciplinaritatea 

Pluridisciplinaritatea  

Corelare a demersurilor mai multor discipline (psihologie, 

fiziologie, antropologie etc.) în vederea clarificării unei 

probleme din mai multe unghiuri de vedere 

Interdisciplinaritatea 
Luarea de decizii, rezolvarea de probleme, însuşirea 

metodelor şi tehnicilor de învăţare eficientă și de 

practică fizică sau sportivă rezultativă. 

• Inserţia unui fragment real în structura unei discipline; 

• Armonizarea unor fragmente independente (aparent) 

din cadrul unui obiect de studiu din domeniul educației fizice 

și sportului pentru a permite mai buna rezolvare a unor 

probleme. 

 
 

Transdisciplinaritatea 
Formarea competențelor intelectuale prin rezolvarea 

de probleme (diverse probe sportive). 

Managementul comunicării 

Funcțiile manageriale (prin prisma 
comunicativă) 

Funcțiile managementului comunicării 

Studentul (viitor specialist în educația fizică și sport) 
– manager al comunicării 
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În cazul competenţelor profesionale, inclusiv şi a celor de comunicare, ca şi în cazul 

obiectivelor, principala preocupare o reprezintă transferul acestora din documentele reglatoare în 

curriculumul universitar aplicat în procesul de învăţământ (adică, operaţionalizarea acestora). Din 

perspectiva competenţelor, structura interioară a acestora evidenţiază posibilitatea unui transfer 

din zona elementelor scrise (competenţe, conţinuturi), în zona activităţilor şi a situaţiilor de 

învăţare. Din acest punct de vedere, este importantă abordarea învăţării din perspectivă integrată, 

care contribuie la formarea de competenţe în baza imaginării  unor situaţii de învăţare diverse (cu 

ajutorul unor suporturi corespunzătoare) şi care, de altfel, facilitează atingerea finalităţilor. 

În planul practicii educaţionale, limitele dintre ipostazele integrării sunt mobile şi 

permeabile. Integrarea transdisciplinară este un proces dinamic, ce se poate „mişca” cu uşurinţă 

de la un nivel la altul. Abordarea integrată nu va conduce la desfiinţarea disciplinelor; acestea vor 

continua să existe în planurile de învăţământ, dar fiind mereu orientate spre formarea unor 

competenţe ce trec dincolo de discipline. 

 

2.4. Concluzii la capitolul 2 

1. În contextul analitic abordat, a fost definit managementul comunicării drept un proces 

permanent, conştient, în care are loc un schimb de informaţie, la diferite niveluri, prin intermediul 

celor mai adecvate canale, pentru a reuşi înţelegerea maximală a mesajelor, în vederea atingerii 

unui scop comunicativ. Modalitatea de realizare a managementului comunicării în cadrul oricărei 

organizaţii sportive depinde foarte mult de structura instituţiei în care acest proces se realizează.  

2. Prin sintetizarea ideilor analizate și pornind de la necesitățile cercetării, de la analiza de 

context a fost elaborat  reperul de bază în formarea competențelor profesionale de comunicare și 

anume Referențialul formării competențelor profesionale de comunicare ale studenților din 

învățământul superior de educație fizică și sport. Ideea necesității schimbării situației existente la 

nivelul formării competențelor profesionale de comunicare ale studenților, ca și sensurile acestei 

schimbări, aparține contextului educației universitare și reclamă reechilibrarea relației cu contextul 

ca atare. Referențialul formării competențelor de comunicare ale studenților este unul al activității 

de învățare în cadrul educației universitare, constituind o modalitate directă de conectare a 

procesului de formare cu destinația lui precisă, folosind drept cadru de referință activitățile care 

solicită o practicare, în condiții reale, a achizițiilor pe care intenționează să le producă la studenți.   

3. În felul acesta, Referențialul marchează o schimbare de viziune în sfera proiectării 

activității în baza: identificării coordonatelor educației universitare în cadrul  învățământului 

superior; descrierii caracteristicilor, factorilor, funcțiilor, principiilor comunicării și formării 

competențelor de comunicare; precizării pedagogice a esenței competenței de comunicare și a 
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competenței profesionale de comunicare; conceptualizării Modelului integrat al modulului 

„Managementul comunicării în educația fizică și sport”; analizei noțiunii de CPMC – 

competențele profesionale de management al comunicării; identificarea competențelor 

profesionale de management al comunicării, drept componente reale și pedagogic determinate, în 

care efectele formării competențelor sunt  puse în acțiune, sunt verificate și validate. 

4. Plecând de la dimensiunea investigațională (elementele  introduse de diferite ştiinţe 

sociale şi teoriile învăţării), dimensiunea prescriptivă şi normativă (recomandările cadrelor 

didactice) şi dimensiunea inovativă (încorporarea elementelor semnificative din ştiinţă şi practica 

umană care favorizează instruirea/formarea), completate cu nivelele integrării 

(monodisciplinaritatea, pluridisciplinaritatea şi interdisciplinaritatea), s-au realizat studii 

aplicative în scopul identificării elementelor definitorii ale  modelului integrat al comunicării ce 

poate fi aplicat în procesul de  predare-învăţare în cadrul activitîților instructive de la facultăţile 

de profil. Totodată, un aspect important monitorizat în cercetarea aplicativă a fost necesitatea 

schimbării conţinutului curricular al  modulului „Managementul comunicării în educația fizică și 

sport”. 

5. Evaluarea răspunsurilor la probele administrate studenților sportivi, cadrelor didactice, 

antrenorilor ≈72% afirmă că o bună comunicare între cadrul didactic și student, antrenor-sportiv 

duce la creșterea semnificativă a performanțelor studentului sau echipei, ≈67% depinde de 

cunoașterea noțiunilor de specialitate pentru un proces de comunicare mai eficient. La nivel înalt 

(65,0%) este apreciat rolul relațiilor interpersonale în comunicare. S-a constatat că comunicarea 

eficientă în cadrul lecției sau antrenamentului sportiv este apreciată la nivel înalt de 93% din cei 

intervievați, în cazul comunicării corelative. Impactul rețelelor de socializare asupra comunicării 

este apreciat de 76% respondenți. 71,0% de respondenți evidențiază insuficiența surselor de 

informare în domeniul comunicării la activitățile de educație fizică și antrenament. Din această 

cauză, nivelul propriilor competențe de comunicare este considerat înalt la 43% și scăzut la nivel 

de 44% din cei anchetați. Pentru formarea competențelor profesionale de comunicare ale 

studenților din învățământul superior de educație fizică și sport este necesar schimbarea 

conținutului curricular al cursului „Managementul comunicării” au optat 86,0% respondenți. 
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3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A FORMĂRII COMPETENȚELOR 

PROFESIONALE DE MANAGEMENT AL COMUNICĂRII STUDENȚILOR 

FACULTĂȚILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 

3.1. Studiu constatativ privind managementul comunicării în activitățile sportive 

Curriculumul universitar, prin structura sa, asigură cadrul orientativ-general al activității de 

instruire, dar se impune actualizarea acestuia în permanenţă, astfel, încât să corespundă cerinţelor 

pregătirii profesionale a studenţilor din domeniul educaţiei fizice şi sport.  

Astfel, conţinutul programei şi a cursului existent la disciplina „Managementul comunicării” 

pentru anul de studiu III (semestrul 5) a impus necesitatea schimbărilor atât în aspectul înțelegerii 

rolului managementului comunicării în activitățile sportive, cât și al  revederii conținutului 

curricular, repartizarea corelativă a conținutului teoretic și a celui practic și al integrării 

conținuturilor. 

Cele menţionate anterior au fost precedate de organizarea şi desfăşurarea unui sondaj 

constatativ, având ca scop obţinerea informaţiilor referitoare la necesitatea introducerii unor 

schimbări în baza Referențialului formării competențelor profesionale de comunicare ale 

studenților facultăților de educație fizică și sport şi, modernizarea curriculumului de studiu (Anexa 

5), abordat în baza Modelului integrat. Sondajul constatativ a fost aplicat profesorilor din 

învăţământul superior de educaţie fizică, angajatorilor, studenţilor anului III şi IV care studiază şi 

care au studiat disciplina „Managementul comunicării în educaţia fizică şi sport”. 

Acest sondaj constatativ a fost realizat la nivelul a 188 subiecți, dintre care: 65 de studenţi, 

34 de absolvenţi, 57 de cadre didactice şi 32 de angajatori (Anexa 4). 

În cadrul studiului, respondenţii au fost solicitați să-și expună opinia vizavi de următoarea 

problemă „Consideraţi că ar fi necesară schimbarea conţinutului curricular al cursului 

Managementul comunicării?” . 

Rezultatele sunt reflectate în Figura 3.1, ilustrând o aderare în număr destul de mare a 

respondenților la necesitatea schimbării/ modernizării conținutului curricular al disciplinei 

menționate. 

Cadrele didactice au menţionat că un rol important la elaborarea conţinutului curricular îl au 

şi angajatorii, astfel, încât opinia acestora este esenţială. Totodată, cea mai importantă inovaţie 

posibilă din perspectiva didacticii competenţelor este aceea a semnalării în proiectarea generală a 

domeniilor de competenţe într-o formă care poate fi adaptată fiecărei discipline de studiu, după 

modul de corespondenţe dintre aceste competenţe şi disponibilităţile disciplinei. 
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Fig. 3.1. Reflectarea necesității schimbării conţinutului curricular  

În ceea ce privește opinia respondenților la întrebarea „Sub ce formă este necesară 

pregătirea suplimentară: teoretică sau practică?, 25% dintre profesorii intervievaţi  au menționat 

că este necesară o pregătire practică suplimentară a studenţilor, 23%  dintre absolvenţi au susţinut 

punctul de vedere al profesorilor, studenţii 16% au considerat că pregătirea practică ar fi o metodă 

suplimentară, eficientă în vederea aprofundării teoriei predate, în timp ce 23% angajatori consideră 

importantă pregătirea suplimentară practică (în cadrul stagiilor de practică realizate de studenţi) 

(Figura 3.2.) 

 

Fig. 3.2. Reflectarea pregătirii suplimentare (teoretice /practice) 

Referitor la opinia „Credeţi că programa existentă la „Managementul comunicării” este 

suficientă pentru dobândirea competenţei de comunicare în condiţiile referenţialului 

specialistului actual de educaţie fizică şi sport?” (Figura 3.3), atât studenţii, cât şi absolvenţii au 

remarcat insuficienţa programei existente, iar prin răspunsurile formulate cu da, parţial s-a 

înregistrat un procentaj cu mici diferenţe, respectiv de  24%  şi  26%, iar 8% dintre profesori au 

considerat programa existentă la această disciplină, ca fiind suficientă pentru pregătirea 

profesională a studenţilor. Angajatorii au menţionat că în permanenţă conţinutul curricular trebuie 

actualizat şi modernizat pentru a face faţă schimbărilor impuse de societatea cunoaşterii – 30%. 
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Fig. 3.3. Opiniile respondenților privind programa existentă la „Managementul 

comunicării” 

 

În ceea ce privește răspunsurile la întrebarea din chestionar: „Consideraţi că la elaborarea 

conţinutului curricular la disciplina de studiu „Managementul comunicării în educaţia fizică 

şi sport” este necesar să se ţină cont de opiniile celor care învaţă?” putem observa din rezultatele 

primite de la categoriile de respondenţi că majoritatea sunt pozitive (Figura 3.4). Astfel, atât 

studenţii, cât şi absolvenţii au dat răspunsuri afirmative 23% şi respectiv 22%, iar profesorii 28% 

şi angajatorii 16%. În acest context, putem menţiona că doleanţele beneficiarilor de servicii 

educaţionale sunt importante la elaborarea conţinutului curricular al disciplinei de referinţă, 

întrucât comunicarea eficientă a specialistului din domeniu nu este echivalentă cu vorbirea. De 

regulă, vorbirea neadecvată este o comunicare ineficientă. Totodată, specialistul format în educaţia 

fizică şi sport, trebuie să comunice eficient, astfel, încât să emită mesaje constructive, în sensul că 

trebuie să ştie să se facă înţeles corect, să ştie să convingă prin argumente sau prin persuasiune 

despre importanţa şi/sau utilitatea a ceea ce comunică. De asemenea, este esenţial ca acesta să 

recepţioneze în mod eficace mesaje, în sensul că trebuie să fie capabil să înţeleagă exact ceea ce i 

se comunică, să evalueze conţinutul şi consecinţele mesajelor recepţionate şi să integreze coerent 

semnificaţiile  într-o structură personală de gândire şi acţiune. De fapt, este vorba de a manifesta 

aceste capacităţi şi atitudini în legătură cu orice formă de comunicare (scrisă, orală, electronică 

etc.) şi în toate ipostazele întâlnite prin desfăşurarea activităţilor profesionale sau sportive. De toate 

aceste aspecte cadrul didactic trebuie să ţină seama la elaborarea Modulului integrat 

„Managementul comunicării în educaţia fizică şi sport”. 
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Fig. 3.4. Reflectarea conţinutului curricular  

Cu privire la solicitarea: „Precizaţi importanţa adaptării cursului „Managementul 

comunicării” la tehnologia schimbării pe o scară de valori de la 1 la 5”. Din opiniile menţionate 

de cei  intervievaţi, se poate observa, din Figura 3.5. că majoritatea au încadrat valorile cuprinse 

între 4-5 puncte, ceea ce semnifică chiar o necesitate a acestui aspect. Tehnologia schimbării 

solicită studentului o abordare a gândirii raţionale, creative şi spre acţiuni eficiente în comunicare. 

 
Fig. 3.5. Răspunsurile cu privire la adaptarea cursului „Managementul comunicării”  la 

tehnologia schimbării 
 

Cu privire la solicitarea: „Ați putea face o descriere mai completă a competențelor 

profesionale din cadrul modulului integrat „Managementul comunicării în educația fizică și 

sport?” majoritatea celor chestionaţi au dat răspunsuri aproximative (46%), în timp ce 34% nu au 

ştiut să răspundă la această întrebare, şi doar 20% au răspuns pozitiv, menţionând competenţele 

profesionale ce trebuie să fie dobândite de studenţi la finalizarea studierii cursului  monitorizat 

(Figura 3.6.). 
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Fig. 3.6. Răspunsurile cu privire la competențele profesionale  

Cu privire la întrebarea „Cunoaşteţi ce implică predarea integrată?” (Figura 3.7), cadrele 

didactice au dat răspunsuri pozitive - 33%, negative - 7%, în timp ce studenţii nu au ştiut să 

răspundă la această întrebare într-un număr de 36%. Dintre studenţi, 24% au menţionat că  

profesorii care asigură procesul didactic la cursurile teoretice, utilizează această metodă în predare. 

După cum am menționat anterior, predarea integrată constituie o soluţie pentru o mai bună 

corelare a ştiinţei cu problemele sociale, culturale şi tehnologice. Cu toate acestea, există 

dificultăţi, în special, la capitolul schimbarea mentalităţii cadrelor didactice, prin eliminarea 

comodităţii şi a inerţiei acestora, fapt ce face ca integrarea să rămână, în continuare, o problemă 

controversată. 

 

Fig. 3.7. Răspunsurile cu privire la predarea integrată 

În ceea ce privește opiniile  la aspectul „Care dintre nivelurile integrării cunoştinţelor sunt 

utilizate cel mai des în cadrul cursurilor parcurse de Dvs.?” (Figura 3.8), cadrele didactice care 

au asigurat predarea cursurilor teoretice au menţionat că preferă, în general, abordarea intra- şi 

interdisciplinară (25% şi 31%). Dintre motivele utilizării acestora au fost reflectate, în principal, 

următoarele: intradisciplinaritatea oferă în mod direct, atât profesorului cât şi studentului, o 

structură care respectă ierarhia cunoştinţelor anterioare dobândite, fiind securizantă, astfel, încât 

pe măsură ce avansează în materie, studentul îşi dă seama de drumul pe care l-a parcurs. Referitor 
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la interdisciplinaritate, respondenții au precizat că,  este un principiu care derivă din cercetarea 

ştiinţifică, ei pot identifica unele modalităţi de implementare a acestuia şi la nivelul curriculumului 

universitar. Totodată, cadrele didactice au considerat că un conţinut curricular proiectat, elaborat 

şi utilizat în manieră interdisciplinară corespunde mult mai bine realităţii prezentate, conducând la 

o înţelegere cât mai bună şi unitară din partea studenţilor. 

 

Fig. 3.8. Nivelurile integrării cunoştinţelor în procesul de predare 

 

Ţinând cont de cele constatate în studiu, am purces la redactarea  conţinutului  curricular la 

disciplina „Managementul comunicării în educaţia fizică şi sport”, a cărui tematică este precizată 

sintetic în Tabelul 3.1, fiind repartizate și orientate orele curriculare în direcţia îmbunătăţirii 

procesului de predare-învăţare-evaluare. Diferenţa între cele două conţinuturi tematice constă în 

aceea că în formatul nou elaborat/ Modulul integrat, conceptele şi aplicaţiile practice au un aspect 

mai amplu, fapt ce asigură studenţilor un proces mai eficient  al învăţării centrat pe nevoile lor în 

corespundere cu rezultatele aşteptate. 

Totodată, conţinuturile învăţării au fost elaborate, ţinându-se seama de nivelele integrării, 

respectiv intradisciplinaritatea, multidisciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea 

şi transdisciplinaritatea, fapt ce are drept finalitate obţinerea competenţelor necesare specialistului 

din domeniul educaţiei fizice şi sportului cu referire la competențele de care trebuie să dispună 

pentru a comunica eficient, indiferent de situațiile întâlnite prin desfăşurarea activităţii 

profesionale şi sportive. 

Astfel, putem menţiona că prin aplicarea curriculumului integrat în învăţământul superior de 

educaţie fizică şi sport se creează premise  spre transdisciplinaritate. Studenţii  colaborează în 

grup, se ajută reciproc, se bucură solidar de succesele obţinute împreună sau în mod individual de 

cele ale colegilor, înţeleg şi îşi asumă roluri în funcţie de context şi de competenţele personale. 
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Tabelul 3.1. Conținutul tematic al unităților de învățare 

Nr. 

d/o 

 

Conținuturile unității de curs/modulului 

Forma de învățământ: cu frecvență 

Ore contact direct  

Lucrul 

individual 
Curs Seminar Lecții 

practice/de 

laborator 

1. Comunicarea managerială: abordări 

teoretice 

1.1. Specificul și rolul comunicării manageriale; 

1.2. Conceptul de comunicare managerială și 

componentele acestuia. 

 2 2  4 

2. Comunicarea managerială (interpersonală, 

organizațională) 

2.1.  Caracteristicile comunicării în sport; 

2.2. Comunicarea în organizațiile sportive: 

tipuri, factori de eficientizare; 

2.3. Particularitățile social-pedagogice ale 

grupurilor sportive. 

2 2  4 

3. Comunicarea în grupul sportiv 

3.1. Grupul: concepte, caracteristici, tipuri; 

3.2.Grupuri și comportament de grup: 

particularități ale  interacțiunii în grupurile 

sportive. 

2 2  3 

4.  Comunicarea în managementul situațiilor de 

conflict  

4.1. Conflict: concepte terminologice, 

interferențe, gestionarea crizelor; 

4.2. Tactici, tehnici, trucuri de negociere; 

4.3.Rolul comunicării în prevenirea conflictelor 

în organizațiile sportive. 

2 2  4 

5. Comunicarea și reușita socială 

5.1. Reușita socială: realități și perspective; 

5.2. Negocierea- formă instrumentală  de 

comunicare. 

2 2  3 

6. Comunicarea profesională 

6.1. Comunicarea pedagogică în sport și 

funcțiile sale; 

6.2. Stiluri de comunicare pedagogică. 

2 2  6 

7. Competențele profesionale de management 

al comunicării 

7.1. Standardele profesionale manageriale; 

7.2. Competențe pentru evaluarea și controlul 

sportivilor; 

3 3  6 

 Total 15 15  30 

Totodată, prin aplicarea modelului integrat al unui  modul din învăţământul superior de profil 

se formează şi se dezvoltă competențe practice de specialitate, se contribuie la dezvoltarea 

spiritului organizatoric şi de gândire critică al studenţilor, a comunicării lor eficiente sub diverse 

forme (verbală, cu utilizarea terminologiei de specialitate, non-verbală) şi, nu în ultimul rând, se 
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asigură modul de conştientizare a situaţiilor sau modalităţilor în care deciziile individuale pot 

afecta propria persoană, grupul din care face parte şi comunitatea. Comunicarea la nivelul 

activităţilor sportive este eficientă în condiţiile existenţei competenţelor comunicative ale 

profesorului/antrenorului/managerului sportiv şi care trebuie să se impună ca un act de o relevanţă 

aparte pentru stilul acestora abordat în procesul educaţional/ de antrenament sau cel managerial, 

după caz.  

Dezvoltarea competenţelor profesionale de management al comunicării este importantă, 

întrucât creează şi menţine comunicarea şi informaţiile, înlăturând, totodată, barierele din calea 

unei comunicări eficiente (percepţiile neadecvate, dezechilibrele dintre putere şi autoritate, 

neîncrederea etc.). 

Sportul poate fi considerat un univers semiotic a cărui funcţie complexă este reprezentată de 

comunicarea între subiecți, în special de formă nonverbală, şi a cărui expresie, 

competiţia/cooperarea, oferă matricea realizării unor schimburi semnificative. Comunicarea în  

sport este o practică dinamică, care exercită mai multe funcții în cadrul industriei sportive, de la 

branding, managementul reputației şi servicii pentru clienți, la marketing și sponsorizare.   

Scopul următoarei cercetări aplicative este de a identifica modul în care  managementul 

comunicării se poate realiza eficient în cadrul activităţilor sportive, precum şi a barierelor ce pot 

apărea în procesul de desfăşurare a acestuia. Studiul efectuat la nivelul unui grup de studenţi și 

specialiști din sfera culturii fizice ne-a permis să evidenţiem importante informaţii şi aspecte cu 

privire la abordarea unei comunicări eficiente pe parcursul activităţilor sportive. Eşantionul supus 

cercetării a fost constituit dintr-un număr de 67 de subiecţi (55 studenți și 12 specialiști), cărora 

le-a fost aplicat un test cu răspuns deschis al cărui conţinut a cuprins un set de 25 de itemi.  

Fiind întrebaţi subiecţii „Dacă în realizarea eficientă a activităţilor sportive comunicarea 

are un rol semnificativ”, majoritatea respondenţilor, 89%, au formulat răspunsuri afirmative 

(Figura 3.9). Acest fapt denotă că în desfăşurarea activităţilor sportive comunicarea este procesul 

de transfer a ideilor şi informaţiilor de la o persoană la alta şi constituie o sarcină importantă a 

profesorului/antrenorului în calitate de manager al activităţilor parcurse.  

 

Mai mult, am putut observa că importanţa acordată comunicării este semnificativă,  întrucât 

studenţii/specialiștii doresc şi au nevoie să ştie ce se întâmplă în cadrul activităţilor sportive 

desfăşurate sau în cadrul organizaţiei sportive pentru a-şi putea desfăşura activitatea în mod 

corespunzător. 
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Fig. 3.9. Răspunsurile privind rolul comunicării în activităţile sportive 
 

De asemenea, putem menţiona cele mai importante informaţii care îi preocupă pe subiecţi  

(Figura 3.10): programul de antrenament, obţinerea rezultatelor scontate, existenţa sau nu a 

programului de stimulare morală (materială), metodele de realizare a activităţilor sportive, planul 

strategic al organizaţiei sportive, modalităţile de creştere a productivităţii muncii şi a rezultatelor 

sportive. 

 

Fig. 3.10. Reflectarea informaţiilor necesare respondenţilor 

 

Un rol important în aprecierea nivelului actual de comunicare în cadrul activităților sportive 

îl constituie datele ce oglindesc măsura în care studenții, sportivii de performanță și angajații în 

activitățile didactice determină valoarea comunicării. 73% de respondenți consideră că nivelul 

actual de comunicare este la nivel mediu (Întrebarea nr. 2 din Chestionar, Anexa 1), 23% au 

răspuns la nivel scăzut și la 4% dintre studenți și sportivi le-a fost greu să răspundă. 

Datele obținute constată faptul că este necesar de a orienta formarea competențelor 

profesionale de comunicare la un nivel mai înalt, prin diferite forme de comunicare. Datele sunt 

prezentate în Anexa 1 (Întrebarea nr. 3 din Chestionar) și Figura 3.11. 
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Fig. 3.11. Forme de  comunicare utilizate în activităţile sportive 
 

În activităţile sportive, fenomenul de bază al comunicării motrice presupune dialoguri de 

gesturi în care sunt angajaţi doi sau mai mulţi sportivi aflaţi în competiţie. Astfel, mişcările 

acestora pot fi privite ca răspunsuri reciproce care utilizează un anumit comportament dat de 

regulile jocului, precum şi unele canale de comunicare formate din structurile de spaţiu şi timp 

folosite în proba sportivă respectivă. Totodată, peste comunicarea motrică din activităţile sportive 

desfăşurate, se suprapun diferite forme de comunicare bazate pe semne verbale (instrucţiuni, 

discuţii etc.) şi nonverbale (cifre, măsurători, semnale, pictograme, semne de identificare, 

embleme, medalii etc.). 

Mai mult, în aceste moduri de comunicare din cadrul activităţilor sportive pot interveni şi 

alte moduri, precum comunicaţia de tip comercial. Astfel, putem menţiona, că sportul reprezintă 

un motor esenţial de promovare şi publicitate, fapt ce-l asociază cu aspecte ale comunicaţiei 

referitoare la alte tipuri de produs. 

Realizarea unei comunicări eficiente între antrenor şi sportivii implicaţi în procesul de 

antrenament depinde de capacitatea managerului-antrenor de a dispune de cunoştinţe de 

specialitate şi generale din diferite domenii conexe: anatomie, biomecanică, biochimia şi fiziologia 

efortului, statistică matematică, psihologie, pedagogie. Totodată, antrenorul comunică cu sportivi 

diferiţi, din punct de vedere intelectual şi emoţional, fapt ce-l determina de a apela la capacitatea 

sa de a înlătura eventualele blocaje în înţelegerea mesajului transmis, precum şi de adaptare a 

acestui mesaj la particularităţile fiecăruia. Astfel, se impune crearea unei relaţii de prietenie, bazată 

pe respect reciproc şi a unei bune ambianţe în care se desfăşoară antrenamentul.  

Din numărul total de subiecți chestionați, 8% studenți, 15% sportivi și 30% angajați cunosc 

formele de comunicare în cadrul activităților sportive (Figura 3.12., Anexa 1). 

Conform datelor (Anexa 1), 28% studenți și sportivi nu cunosc formele de comunicare, puțin 

sunt informați despre rolul și importanța formelor de comunicare în pregătirea profesională. 
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Fig. 3.12. Cunoașterea formelor de comunicare în cadrul activităților sportive 

La întrebarea nr.7 din chestionar, „Dacă studenții sportivi și angajații în activitățile sportive 

posedă competențele necesare unei comunicări eficiente”, 43% din cei intervievați au răspuns că 

posedă astfel de competențe și 52% nu sunt informați cu cele mai necesare competențe unei 

comunicări la nivel de eficacitate. 

Unul din itemii testului prevede dacă „Succesul sportiv este determinat de comunicarea 

adecvată în cadrul activităților sportive?” (nr. 11). Astfel, comunicarea determină succesul 

sportiv. Respondenții au oferit răspunsuri pozitive în număr de 75%. Prin comunicare se determină 

scopul orientat spre măiestrie, perceperea unei abilități înalte. Un număr de 22% din cei anchetați 

și 3% nu cred că succesul sportiv este determinat de comunicare în cadrul antrenamentelor 

sportive. 

Analizând necesitatea studierii experienței internaționale în domeniul comunicării în cadrul 

antrenamentelor sportive, observăm că 84% din numărul total din subiecți (Anexa 1, întrebarea nr. 

12) sunt de acord cu studierea experienței. Deprinderile de comunicare sunt instrumentele 

fundamentale. Ele constituie cunoștințele de bază pentru orice activitate sportivă. 

O parte din cei intervievați (42%) consideră că există suficiente surse documentare în ceea 

ce privește comunicarea în cadrul activităților sportive. Totodată, din numărul total de angajați 

27%, studenți și sportivi 26% au răspuns că nu există suficiente surse documentare ce pot ameliora 

comunicarea în cadrul activităților sportive (întrebarea13, Anexa 1). 

O valoare importantă îl are întrebarea nr. 14 din chestionar, privind folosirea 

necorespunzătoare a limbajului tehnico-tactic care poate constitui o barieră în comunicarea în 

cadrul activităților sportive. 

În Figura 3.13. sunt prezentate rezultatele subiecților referitor la folosirea necorespunzătoare 

a limbajului tehnico-tactic în cadrul activităților sportive. 
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Fig. 3.13. Folosirea necorezpunzătoare a limbajului tactic  

Din cele indicate în chestionarul din Anexa 1 și Figura 3.13, constatăm că 93,0% respondenți 

au acceptat faptul că folosirea necorespunzătoare a limbajului tactic este o barieră în comunicarea 

în cadrul antrenamentului sportiv, ce poate duce la eșecul performanțelor sportive. Din cele 

menționate anterior, considerăm că subiecții cercetați la nivel scăzut apreciază motivația 58% și la 

nivel mediu 41,0%, dat fiind faptul că motivația este responsabilă de majoritatea gândurilor, 

emoțiilor și faptelor în activitățile sportive (întrebarea nr. 15 din Anexa 1). 94% de respondenți 

consideră că este necesară asigurarea cu fapte a unei comunicări pentru ca aceasta să fie una 

eficientă (întrebarea nr.16). 

Un profesor-antrenor trebuie să decidă tot timpul ce este mai eficient pentru sportivi/studenți 

și să echilibreze acest fapt cu preferințele lor și cu cerințele situației procesului de antrenament. 

Conform răspunsurilor înrebării nr.17, Anexa 1, impactul feedback-ului în cadrul unei 

comunicări este destul de înalt, la nivel de 90%, iar nr. 18  din chestionar „Dacă cunoașteți în ce 

constă comunicarea motrice”, respondenții au aceleași păreri – 46% cunosc și 45% nu cunosc în 

ce constă comunicarea motrice, iar 9% au considerat că este greu de răspuns. 

Despre impactul mijloacelor mass-media asupra comunicării în cadrul activităților sportive 

88% au răspuns că este înalt, 12% este scăzut (întrebarea nr.19). 

Nivelul de expresie la care transpar direct emoţiile, motivaţiile şi personalitatea sportivului, 

antrenorului sau suporterului sportiv, reprezintă un aspect important al valenţelor comunicaţionale 

ale sportului.  

În Figura 3.14. reflectăm grafic cele trei niveluri ale valenţelor comunicative ale sportului. 
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Fig. 3.14. Niveluri ale valenţelor comunicative ale sportului 

Apariţia în ultimii ani a sportivilor străini în competiţiile desfăşurate în ţara noastră (în mod 

special la jocuri sportive), fac necesară dobândirea de către antrenori a unor competenţe  

concretizată prin cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (de regulă, limba engleză), 

care să permită, atât comunicarea directă cu sportivii, cât şi accesul la literatura străină de 

specialitate sau la diferite stagii de pregătire organizate în străinătate. 

În scopul maximizării performanţei individuale şi de echipă, antrenorii trebuie să comunice 

eficient cu sportivii, fapt ce-i determină să-și formeze competenţe specifice de depăşire a 

problemelor ce pot apărea în timpul procesului de comunicare cu aceştia. De asemenea, un aspect 

important pe care l-am identificat în cercetarea aplicativă este cel cu referire la transparenţa 

aplicată la toate nivelele de comunicare: gândurilor (a spune celorlalţi ce gândeşti cu privire la o 

anumită problematică, cu riscul de a demonstra puţină diplomaţie); sentimentelor (a exprima clar 

ce simţim în legătură cu ceilalţi şi cu un conflict ce i-ar putea opune); intenţiilor (a şti cu precizie 

ce dorim să obţinem de la un dialog, discuţie şi a fi exprimată fără echivoc). 

Deşi comunicarea este în atenţia antrenorilor, sportivilor şi managerilor, totuşi ea nu este 

întotdeauna eficientă datorită unor bariere care pot să apară referitoare la:  

• nivelul ierarhic pe care se află un manager, în sensul că angajaţii au tendinţa să creadă ceea 

ce le spune managerul de la nivelul de vârf, indiferent dacă este adevărat sau nu;  

• folosirea necorespunzătoare a limbajului terminologic şi care nu este recepţionat de 

studenţii/sportivii vizaţi;  

• simpla neatenţie şi neînţelegere de către subiecţii implicaţi în activităţile sportive a 

instrucţiunilor transmise de antrenori/manageri şi lipsa de preocupare a acestora pentru a analiza 

feedback-ul provenit de la studenţi/sportivi/angajaţi; 

• motivaţia scăzută a subiecţilor implicaţi în desfăşurarea activităţilor sportive; 
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• desconsiderarea nevoilor celorlalţi (un partener de dialog care manifestă preocupare faţă 

de cerinţele comunicate este mult mai interesant, atractiv decât altul interesat doar de satisfacerea 

propriilor cerinţe); 

• utilizarea unui limbaj inaccesibil partenerului de comunicare; 

• comunicarea nu este însoţită de fapte. 

Ca rezultat, studiul aplicativ a scos în evidență faptul că: 

- fenomenul de bază al comunicării în activitățile motrice de educație fizică și sport 

presupune dialoguri nonverbale (52,0%), în care sunt angajați doi sau mai mulți sportivi aflați în 

competiție și verbale (42,0%); 

- comunicarea nonverbală are avantajul de a fi transmis la distanță mai mare și în timp mai 

scurt decât dialogul verbal; 

- s-a identificat transparența comunicării la nivelul gândurilor, sentimentelor, intențiilor, dat 

fiind faptul că există simpla neatenție și neînțelegere de către subiecții implicați în activitățile 

sportive, a instrucțiunilor transmise de antrenori și lipsa de preocupare a acestora pentru a analiza 

feedback-ul provenit. 

Importanța acordată managementului comunicării în organizațiile sportive se datorează 

faptului că acestea reprezintă  un instrument de conducere cu ajutorul căruia specialistul în educație 

fizică și sport își poate exercita atribuțiile și funcțiile specifice: antrenare, previziune, organizare, 

coordonare. 

Tabelul 3.2. reflectă sintetizat rezultatele cercetării aplicative preexperimentale, care, în temei, 

confirmă necesitatea revederii conținuturilor și modalităților de formare a competențelor 

profesionale de comunicare ale studenților în cadrul educației universitare. 

Tabelul 3.2. Rezultatele cercetării preexperimentale 

Tipul probei Numărul 

de 

subiecți 

Repartizarea 

subiecților 

Domenii/aspecte constatate 

și procentajul respectiv 

1.Chestionarul 

relaționării 

117 37 cadre 

didactice 

60 studenți 

20 antrenori 

 

59% apreciază importanța comunicării afective 

în procesul instructiv; 

30% evidențiază rolul terminologiei de 

specialitate; 

46 % menționează rolul limbajului non-verbal; 

40% apreciază lauda; 

15% -critica. 

2.Chestionarul 

integrării 

138 34 cadre 

didactice 

104 studenți 

Optează pentru competențele profesionale de 

comunicare: 

54% cadre didactice; 

35% studenți. 
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Optează pentru ajustarea competențelor la cele 

din CEC: 

61 cadre didactice; 

23 studenți. 

Afirmă cunoaștereaa 

predării integrate: 

50% cadre didactice 

47% studenți 

 

Afirmă cunoașterea curriculumului integrat: 

56% cadre didactice 

39% studenți 

Gradul de integrare: 

transdisciplinaritatea - 31 % cadre didactice; 

intradisciplinaritatea și multidisciplinaritatea 

10% cadre didactice; 

pluridisciplinaritatea și interdisciplinaritatea 

15% cadre didactice. 

3. Sondaj 

constatativ 

188 57 cadre 

didactice 

65 studenți 

34 absolvenți 

32 angajatori 

Optează pentru schimbarea conținutului 

curricular: 

47% cadre didactice; 

53% studenți; 

29% absolvenți; 

30% angajatori. 

Alegerea pregătirii practice: 

25% cadre didactice; 

16% studenți; 

23% absolvenți; 

23% angajatori. 

Necesitatea schimbării conținuturilor existente: 

8% cadre didactice; 

24% studenți; 

30% angajatori; 

26% absolvenți. 

Opiniile celor care învață ca necesare în 

elaborarea cursurilor: 

28% cadre didactice; 

23% studenți; 

22% absolvenți; 

16% angajatori. 

Adaptarea conținuturilor la schimbare: 

13% cadrele didactice; 

12% studenți; 

15 % absolvenți; 



109 
 

16% angajatori. 

Descrierea competențelor profesionale: 

7% cadre didactice; 

4% studenți; 

15% absolvenți; 

4% angajatori. 

Cunoașterea predării integrate: 

33% cadre didactice; 

36% studenți. 

 Opțiuni pentru nivelul integrării: 

31 % cadre didactice; 

27% studenți; 

4. Test cu 

răspuns 

deschis 

67  

 

55 studenți 

12 specialiști 

Aprecierea rolului comunicării în activitatea 

sportivă: 

24% studenți: 

27 % sportivi. 

Nivelul comunicării personale: 

73% subiecți mediu 

Competența de comunicare formată: 

43% subiecți - da 

Determinarea succesului sportiv de către 

comunicare: 

75 % subiecți 

Folosirea necorespondenței limbajului tehnico-

tactic: 

93% subiecți 

Cunoașterea formelor de comunicare: 

8% studenți 

Necesitatea programelor de antrenament: 

35% studenți 

 

3.2. Valorificarea Referențialului formării competențelor profesionale de comunicare ale 

studenților facultăților de educație fizică și sport 

Competenţele, valorile şi atitudinile de care au nevoie studenţii pentru reuşita personală şi 

socială în contextul dinamicii societăţii contemporane nu pot fi formate în întregime prin 

intermediul disciplinelor de studii clasice (formale). În acest context, implementarea 

Referențialului (RFCPC) s-a bazat pe aplicaţia practică transdisciplinară în domeniul educaţiei 

fizice şi sportului. 

Instrumentarul educațional în cadrul procesului de formare la prima etapă l-a constituit 

proiectul de grup, întrucât acesta este atât o cauză şi un „mecanism” de instruire, cât şi o metodă 
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pedagogică de formare a competențelor. Eșantionul experimental la etapa de formare l-au 

constituit cei 55 studenți de la etapa aplicării testului cu răspuns deschis de la constatare (35 

studenți au constituit grupa experimentală de formare; 20 studenți au constituit grupa martor). 

Din practica educaţională este cunoscut că subiectele proiectelor care pornesc de la interesele 

studenţilor sunt cele care asigură motivaţia, care oferă multe satisfacţii şi care valorifică mai bine 

cunoştinţele acumulate. De aceea, subiectul proiectului realizat a fost ales, pornind de la o situaţie 

reală  şi anume: Elaborarea unei strategii  de comunicare, ca bază în formarea competențelor 

profesionale de comunicare. 

Acest subiect sintetizează cunoştinţele studenţilor din cadrul disciplinelor: Managementul 

comunicării, Cultura comunicării şi limbaj sportiv, Tehnologii  informaţionale, Psihologia 

comunicării, Teoria educaţiei, Teoria instruirii, Teoria curriculumului. Profesorul-formator  

sugerează şi oferă studenților  sursele bibliografice, poate organiza cu aceştia baze de date în 

vederea dezvoltării competențelor de a organiza informaţiile. Cheia succesului unui proiect constă 

în organizarea grupurilor de studenți.  

Finalităţile urmărite prin derularea acestor activități au fost următoarele: 

• înţelegerea importanţei competenţei de comunicare în activitatea profesională de educaţie 

fizică şi sport; 

• formarea competenței  de a stabili relații de comunicare eficientă în grupuri mici la 

realizarea unui proiect comun; 

•  formarea competenței de a utiliza limbajul sportiv adecvat sarcinii instructive; 

•  formarea competenței de a negocia în elaborarea proiectului și a competenței de intervenție 

verbală în soluționarea problemelor apărute; 

•   formarea competenței  de a concepe şi de a prezenta o strategie  de comunicare în 

activitatea profesională. 

Aspectele principale ale conţinuturilor abordate în cadrul proiectului (subteme) se axează pe 

elaborarea schiței strategiei  de comunicare în cadrul activităților teoretice și repartizarea 

conținuturilor selectate în domenii: 

Etapa 1 – Selectarea informaţiilor necesare prin repartizarea tematicilor în grupul de 

studenți; studenții discută ideile legate de  subiect și stabilesc obiectivele grupului de lucru, 

negociază asupra conținutului, formei și modalității de prezentare a proiectului; are loc împărțirea 

sarcinilor, fiecare membru al grupului își asumă o anumită  sarcină de lucru. 
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Etapa 2 –  Realizarea efectivă a activităţilor respective; studiul individual al unor surse 

bibliografice;  intervievarea unor specialiști în educație fizică și sport, procesarea materialului; 

realizarea formei finale  prin  discuții în grup,  privind unitatea de concepție, de prezentare. 

Etapa 3 – Prezentarea proiectului, când  membrii grupului de studenți decid asupra formei 

de prezentare; profesorul-formator, având rolul de monitorizare și evaluare; are loc un feedback 

din partea profesorului, a colegilor (aprecieri, întrebări, schimb de idei). 

Proiectul se desfăşoară în sălile de curs şi seminare, precum şi la domiciliul studenţilor. 

Resursele materiale utilizate în proiect sunt: reviste; coli; computer; internet, imprimantă, CD, 

DVD, platforma moodle.usefs.md. 

Proiectul de grup s-a desfăşurat în paralel cu activităţile obişnuite din grupul de studenți 

neantrenați în formarea respectivă, necesitând timp alocat săptămânal pentru discuţii de 

organizare, lucru şi finalizare, iar durata acestuia este cuprinsă între 4 și 5 săptămâni. Proiectul s-

a derulat în paralel în ambele grupe de studenţi de la specializarea Educaţia fizică şi sport. Studenţii  

grupei experimentale au fost împărţiţi în cinci echipe, cu teme date pentru fiecare dintre ele. 

Alcătuirea echipelor s-a făcut conform criteriilor stabilite de studenţi (relaţii de prietenie, 

încredere, respect reciproc, proiecte realizate anterior etc.).  

În cadrul fiecărei echipe au fost atribuite responsabilităţi: liderul grupului, care coordonează 

activitatea şi facilitează participarea membrilor la discuţie; secretarul, care notează ideile 

membrilor echipei, strategia de lucru, bibliografia etc.; timer-ul, care urmăreşte încadrarea în timp; 

raportorul, care prezintă proiectul în sala de curs. Echipele  adună materialele separat, în câte o 

mapă care, apoi, va forma un capitol din întregul proiect. Tipurile de produse realizate în cadrul 

proiectului sunt lucrările scrise şi ilustrate (postere, pliante, citate, desene, afişe). 

Evaluarea produsului final se face prin prezentarea orală, liberă, de către fiecare echipă a 

informaţiilor selectate şi a materialului realizat, profesorul fiind un permanent consilier şi 

evaluator final, fără să neglijeze părerea studenţilor.  

Fiecare echipă de studenţi şi-a prezentat, pe rând, proiectele realizate în faţa colegilor din 

celelalte grupe, în etape distincte. S-a propus ca în timpul evaluării proiectului să pună întrebări 

celorlalte grupe, să vină cu completări şi să alcătuiască o fişă de observaţie pentru fiecare grupă 

cu cerinţele: raportorul vorbeşte clar, comunică corect, în propoziţii, prezintă material bogat, aduce 

noutăţi, este original etc.  

După ce a participat la prezentarea proiectelor realizate de către colegii din celelalte grupe, 

fiecare echipă de studenţi a discutat cu profesorul său despre munca realizată în grupuri, despre 

modul în care ceilalţi studenţi au abordat aceeaşi temă, despre concluziile la care s-a ajuns în urma 

studiului la acest proiect. Se analizează răspunsurile studenţilor, se fac aprecieri asupra modului 
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de lucru, a respectării regulilor stabilite în fiecare grupă.  Pe baza  fişelor de observaţie se fac 

recomandări pentru activitatea ulterioară. 

Proiectele în grup au un conţinut transdisciplinar deoarece: 

• prin realizarea acestuia se ating obiectivele de referinţă ale mai multor arii curriculare: 

Managementul comunicării, Cultura comunicării şi limbaj sportiv, Tehnologii informaţionale, 

Psihologia comunicării, Teoria educaţiei, Teoria instruirii, Teoria curriculumului; 

• se utilizează computerul pentru redactarea planului de comunicare, înregistrarea lucrării pe 

CD, DVD, imprimare etc.; 

• documentarea se face cu ajutorul internetului; 

• proiectul oferă studenţilor posibilitatea de a se exprima pe ei înşişi, de a se manifesta plenar 

în domeniile în care capacităţile lor sunt cele mai evidente. Totodată, studentul este situat în 

mijlocul  acţiunii, rezervându-i un rol activ şi principal (să imagineze, să investigheze, să creeze, 

să ia decizii, să-şi asume responsabilităţi şi, implicit, pe măsură ce câştigă experienţă, să devină 

mai stăpân pe puterile lui şi mai încrezător în forţele proprii); 

• studenţii sunt parteneri și relaționează în luarea deciziilor referitoare la tot ce se desfăşoară 

în cadrul proiectului (începând de la stabilirea a ceea ce vor să afle prin intermediul proiectului, 

titlu, loc de desfăşurare, grupe în care să lucreze, până la stabilirea modului de evaluare); 

• materialele au fost prezentate individual sau în grup, de către studenţi, sub coordonarea 

liderilor, punându-i în situaţia de a argumenta pertinent orice afirmaţie, de a da explicaţii, de a face 

judecăţi de valoare. Fiecare student a observat atent munca celorlalţi colegi, s-a autoevaluat, a 

contribuit la întocmirea portofoliului final (Anexa 7). 

• pe toată durata proiectului, profesorul-formator a asistat  grupele de studenți, orientându-i 

să discute dificultățile, aspectele care îi  nemulțumesc sau pe care le consideră insuficient de bine 

realizate; să-și autoevalueze activitatea și progresul.  

Avantajele folosirii metodei proiectului la elaborarea strategiei de comunicare constă în 

faptul că  este o metodă alternativă atât de învățare, cât și de evaluare, ce pune studenții în situația 

de a acționa și a rezolva sarcini  în grup, autotestându-și competențele cognitive, sociale și practice;  

oferă șansa de a analiza în ce măsură studentul  aplică adecvat cunoștințele, instrumentele și 

materialele disponibile în atingerea finalităților propuse. Profesorul-formator poate să aprecieze 

rezultatele proiectului urmărind: adecvarea metodelor de lucru, a materialelor și a mijloacelor 

didactice folosite în scopurile propuse; acuratețea produsului;  rezultatele obținute; raportul final 

și modul de prezentare a acestuia; gradul de implicare a studenților în rezolvarea sarcinii de lucru. 
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A doua etapă a experimentului l-a constituit formarea competențelor profesionale de 

management al comunicării prin valorificarea modulului integrat „Managementul comunicării 

în educația fizică și sport”. 

Modulul respectiv își propune să dezvolte abilități și competențe care ajută la valorificarea 

procesului de comunicare și la creșterea coeziunii echipei sau grupului sportiv. Acesta permite 

adaptarea la orice situație dificilă apărută în cadrul grupurilor/organizațiilor sportive pentru 

atingerea performanțelor așteptate.  

Competențele profesionale de management al comunicării în baza modulului modernizat 

sunt prezentate  în tabelul de mai jos. 

Tabelul 3.3. Competențe profesionale în baza modulului integrat 

Nr. 

crt

. 

Unități tematice Conținuturi (trans-, 

inter-, pluri-, mono-

disciplinare) 

Tehnici, 

metodologie 

Nr.ore total 

(contact 

direct și 

lucrul 

individual) 

Produs 

1 Comunicarea 

managerială: 

abordări 

teoretice 

 

1.1 Specificul și 

rolul comunicării 

manageriale; 

1.2 Conceptul de 

comunicare 

managerială și 

componentele acestuia. 

Expunerea, 

asaltul de 

idei, 

explicaţia, 

cercetarea 

individuală, 

conversația 

didactică. 

8 • Competența de a 

comunica în 

scris și verbal în 

domeniul 

educație fizică și 

sport; 

• Competența de a 

utiliza 

instrumentele de 

comunicare 

necesare pentru 

divesre acțiuni. 

2. Comunicarea 

managerială 

(interpersonală, 

organizațională) 

2.1. Caracteristicile 

comunicării în sport; 

2.2. Comunicarea în 

organizațiile sportive: 

tipuri, factori de 

eficientizare; 

2.3. Particularitățile 

social-pedagogice ale 

grupurilor sportive. 

Lectura 

ghidată, 

conversaţia 

euristică, 

cercetarea 

individuală. 

8 • Competența de a 

identifica 

anumite gesturi, 

mimici 

relevante în 

comunicarea 

nonverbală. 

3 Comunicarea în 

grupul sportiv 

 

3.1. Grupul: concepte, 

caracteristici, tipuri; 

3.2.Grupuri și 

comportament de grup: 

Conversația 

didactică, 

expunerea, 

cercetarea 

7 • Competența de 

a-și formula 

propriile 

argumente într-o 
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particularități ale 

interacțiunii în 

grupurile sportive. 

 

individuală, 

demonstraţia 

didactică. 

manieră 

convingătoare și 

a lua în 

considerație alte 

puncte de 

vedere 

exprimate atât 

verbal, cât și în 

scris. 

4 Comunicarea în 

managementul 

situațiilor de 

conflict  

 

4.1. Conflict: concepte 

terminologice, 

interferențe, 

gestionarea crizelor; 

4.2. Tactici, tehnici, 

trucuri de negociere; 

4.3.Rolul comunicării 

în prevenirea 

conflictelor în 

organizațiile sportive. 

Agenda cu 

notiţe 

paralele, 

simularea, 

judecată in 

triadă, 

cercetarea de 

grup. 

8 • Competența de 

a-și formula 

propriile opinii 

și de a  le 

susține într-o 

manieră 

adecvată 

5 Comunicarea și 

reușita socială 

 

5.1. Reușita socială: 

realități și perspective; 

5.2. Negocierea- 

formă instrumentală  de 

comunicare 

Conversația 

didactică, 

cercetarea 

individuală, 

descoperirea 

didactică, 

utilizarea 

surselor. 

7 • Competența de a 

gandi și a 

comunica 

rațional; 

• Competența de a 

adresa anumite 

întrebări  și a 

răspunde la 

întrebările ce 

vizează 

domeniul 

educației fizice 

și sport. 

6 Comunicarea 

profesională 

 

6.1. Comunicarea 

pedagogică în sport și 

funcțiile sale; 

6.2. Stiluri de 

comunicare 

pedagogică. 

 

Exerciţiul 

didactic; 

cercetarea de 

grup, 

conversația 

didactică 

10 • Competența de a 

utiliza 

instrumentele de 

comunicare 

necesare pentru 

diverse acțiuni; 

• Competența de a 

elabora și a ține 

un discurs cu 

ocazia 
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diverselor 

acțiuni sportive. 

7 Competențele 

profesionale de 

management al 

comunicării 

 

7.1. Standardele 

profesionale 

manageriale; 

7.2. Competențe pentru 

evaluarea și controlul 

sportivilor; 

 

Asaltul de 

idei, 

demonstraţia 

didactică, 

explicaţia, 

exerciţiul 

didactic, 

studiul de 

caz. 

12 • Competența de a 

elabora texte 

pentru o 

varietate de 

scopuri; 

• Competența de a 

distinge 

informația 

relevantă de cea 

nerelevantă. 

 

Tabelul 3.4. Activităţile de învăţare practice şi competenţele la finalizarea modulului 

integrat „Managementul comunicării în educaţia fizică şi sport” 

Activităţile de învăţare practice Competenţe 

Forme de comunicare utilizate cel mai 

des în entităţile sportive 

- a comunica în scris şi verbal în cadrul instituţiei 

sportive; 

- a identifica anumite gesturi relevante în 

comunicarea nonverbală. 

Instrumente de comunicare în 

organizaţiile sportive 

- a utiliza instrumentele de comunicare necesare 

pentru diverse acţiuni (imagine, materiale 

promoţionale, ziua uşilor deschise, ziarul sistemelor 

sportive etc.); 

Tehnici de comunicare utilizate în sport - a înţelege şi utiliza broadcasting-ul (transmisiile 

prin medii electronice, ca instrument al politicii de 

comunicare a organizaţiilor sportive). 

Discursul în public - a elabora şi ţine un discurs cu ocazia diverselor 

acţiuni sportive. 

Abordarea gândirii critice, formularea 

punctelor de vedere personale, 

exprimarea ideilor, iniţiativă 

-  a gândi şi comunica raţional; 

- a formula propriile argumente într-o maniera 

convingătoare şi a lua în consideraţie alte puncte de 

vedere exprimate atât verbal, cât şi în scris. 

Distincţia între informaţiile relevante şi 

cele nerelevante în funcţie de un anumit 

context 

- a distinge informaţia relevantă de cea nerelevantă. 

Redactarea  textelor pentru o varietate de 

scopuri; monitorizarea procesului de 

scriere, de la „draft” pana la „bun de 

tipar” 

-a scrie texte pentru o varietate de scopuri; 

monitorizarea procesului de scriere, de la „draft” 

pana la „bun de tipar”. 
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În aceste condiții, formarea competențelor profesionale de comunicare este incontestabil un 

factor esențial al educației universitare a studenților facultăților de educație fizică și sport, efectele 

acestui proces fiind evidente, schimbările pozitive manifestându-se real, fiind  produse de 

mecanismele declanșate prin demersurile educaționale realizate. Evoluția în formarea 

competențelor profesionale de comunicare ale studenților a generat diverse readaptări ale 

conținuturilor tematice ale învățării atât cantitativ, cât, mai ales, structural, implicând integrarea și 

transdisciplinaritatea, ca entități componente semnificative. 

Astfel, modenizarea modulului didactic, restructurarea conținuturilor, reconsiderarea 

relațiilor de comunicare, reașezarea formării profesionale pe bazele managementului comunicării 

sunt valorificate ca necesități obiective, fie prin invocarea specificului și funcțiilor comunicării, 

fie prin invocarea necesităților interne, de ordin pedagogic, ale procesului de studii în învățământul 

superior. În plus, s-au revigorat  preocupările privind corectitudinea comunicării profesionale, de 

păstrare, prin educație, a specificului relațional al comunicării din perspectiva integrării. 

Consecințele unui astfel de raționament formativ devine evident și prin faptul că, în general, 

comunicarea  este expresia unor condiții nesatisfăcătoare, a unor discrepanțe între ceea ce este și 

ce ar trebui să fie. Dintr-o astfel de perspectivă și în virtutea raționamentului formativ a rezultat 

necesitatea schimbării într-o funcționalitate reală a demersurilor instructiv-formative. 

 

3.3. Validarea experimentală a valorii pedagogice a Referențialului formării competențelor 

profesionale de comunicare ale studenților facultăților de educație fizică și sport 

Proba 1. Verificarea şi aprecierea rezultatelor obţinute de studenţii grupei experiment 

comparativ cu cei din grupa martor (n=14), precum şi eficienţa modulului integrat, s-a realizat prin 

evaluare cu ajutorul diverselor probe. În cadrul desfăşurării experimentului, pentru studenţii din 

ambele grupe au fost efectuate testări, conform subiectelor alese. Testarea pentru grupa martor a a 

avul loc sub forma examenului oral şi a referatelor realizate de către studenţi. Competențele 

formate pentru grupa martor s-au realizat prin metodele clasice, iar pentru grupa experimentală 

prin intermediul testelor centrate pe activități practice. Totodată, activitățile de validare în cele 

două grupe au fost diferite din punct de vedere al conţinutului şi al intensităţii, respectiv grupa 

experiment a beneficiat de o structură mai complexă şi intensivă din punct de vedere al 

conţinutului.  

Astfel, la etapa iniţială a experimentului au fost calculate mediile notelor obţinute de către 

studenţii grupelor martor şi experiment în perioada a trei ani de studii (2014-2017) la examene, 

înregistrându-se următoarele valori: 7,66 la grupa martor şi 7,89 la grupa experiment, fapt ce ne 
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demonstrează omogenitatea grupelor, care, ulterior au reprezentat eșantionul experimental și cel 

martor, selecția bazându-se pe factorul numeric, nu pe cel al nivelului de pregătire (Figura 3.15.) 

 

Fig. 3.15. Reprezentarea mediei notelor obţinute la examene a studenţilor grupelor martor 

şi experiment 

 

Dinamica notelor medii obţinute de către grupa martor la fiecare capitol al cursului de lecții 

„Managementul comunicării” în variantă inițială  în cadrul seminarelor atestă următoarele: la tema 

1 –„Comunicarea-conţinut, structură, funcţii”, tema 2 – „Comunicarea verbală. Formele 

comunicării orale” şi tema 6 „Comunicarea de masă”, mediile obţinute au fost aproximativ egale, 

respectiv 7,68 şi 7,70, cu o valoare a t de 1,50 şi respectiv 1,12 şi pentru un P>0,05. La tema 

„Comunicarea nonverbală şi rolul ei în activitatea sportivă” s-a înregistrat o medie de 7,42 cu o 

valoare a t de 1,40 şi pentru un P>0,05; la tema „Comunicarea în prevenirea, reducerea şi 

rezolvarea conflictelor”, media a fost de 7,20 cu un t de 1,27 şi o valoare a P>0,05, iar la tema 

„Comunicarea în cadrul grupurilor. Negocierea” media obţinută de studenţi a fost de 8,10 cu t egal 

cu 1,7 şi pentru un P>0,05. 

Tabelul 3.5. Fluctuaţia valorilor mediilor obţinute în urma evaluării subiecţilor grupei 

martor (n=14) 

Nr. 

d/o 
Unităţi de învăţare 

Indici statistici 

t  
P 

Indicatori  

inițiali 

X m  

Indicatori 

 finali 

X m  

1 Comunicarea-conţinut, structură, funcţii 7,70±0,18  7,94±0,17 1,50 > 0,05 

2 Comunicarea verbală. Formele comunicării orale 7,68±0,17  7,86±0,17 1,12 > 0,05 

3 Comunicarea nonverbală şi rolul ei în activitatea 

sportivă 
7,42±0,17  7,63±0,16 1,40 > 0,05 

4 Comunicare şi conducere. Comunicarea şef - 

subordonat 
7,80±0,20  8,07±0,18 1,59 > 0,05 

5 Comunicarea în prevenirea, reducerea şi rezolvarea 

conflictelor 
7,20±0,16  7,39±0,16 1,27 > 0,05 

6 Comunicarea de masă 7,70±0,19  7,94±0,18 1,41 > 0,05 

7 Comunicarea în cadrul grupurilor. Negocierea 8,10±0,21  8,44±0,22 1,70 > 0,05 

Notele medie generală 7,66±0,18 7,89±0,18 ― ― 
Notă: n-14;    Р   -    0,05        0,01        0,001        r - 0,576 

        f = 13     t   -   2,160      3,012       4,221 

7,8
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Fluctuaţia notelor medii obţinute de către grupa experiment la fiecare capitol al modulului 

integrat „Managementul comunicării în educația fizică și sport”, în cadrul activităților de formare 

atestă următoarele: la tema 1 – „Comunicarea managerială: abordări teoretice”, tema 3 – 

„Comunicarea în grupul sportiv”, valorile înregistrate ale coeficientului t a fost de 4,10 şi 5, cu o 

valoare a lui P<0,01 şi P<0,001. La tema 4 „Comunicarea în managementul situațiilor de conflict”, 

media obţinută a fost de 8,28 cu o valoare a t de 3,77 și P<0,01. La temele 2 „Comunicarea 

managerială (interpersonală, organizaţională)” şi tema 5, „Comunicarea şi reuşita socială” s-au 

înregistrat mediile de 8,47 cu un t de 4,59 şi P<0,001. La tema „Competențele profesionale de 

management al comunicării”, media a fost de 8,87 cu t de 3,58 şi P<0,01. 

Această creştere a rezultatelor obţinute de grupa experiment se datorează implementării 

Referențialului formării competențelor profesionale de comunicare ale studenților, ţinându-se 

seama de nivelele integrării  şi de studiile practice realizate de studenţi în cadrul proiectelor în 

grup și în cadrul seminarelor. 

Nivelul ridicat al notelor obţinute peste 8,00 reprezintă o repercursiune evidentă a modului 

diferit de apreciere şi evaluare al studenţilor din grupa experiment în comparaţie cu cea martor. 

Tabelul 3.6. Fluctuaţia valorilor mediilor subiecţilor grupei experiment (n=14) 

Nr. 

d/o 
Unităţi de învăţare 

Indici statistici 

t  P 
Indicatori  

inițiali 

X m  

Indicatori 

 finali 

X m  

1 Comunicarea managerială: abordări teoretice 7,90±0,22  8,68±0,19 4,10 < 0,01 

2 Comunicarea managerială (interpersonală, 

organizaţională) 
7,69±0,20  8,47±0,16 4,59 < 0,001 

3 Comunicarea în grupul sportiv 7,92±0,19  8,72±0,16 5,00 < 0,001 

4 Comunicarea în managementul situațiilor de conflict 7,60±0,20  8,28±0,19 3,77 <  0,01 

5 Comunicarea şi reuşita socială 8,10±0,17  8,60±0,15 3,33 <  0,01 

6 Comunicarea profesională 7,80±0,18  8,40±0,17 3,75 <  0,01 

7 Competențele profesionale de management al 

comunicării 
8,19±0,22  8,87±0,20 3,58 <  0,01 

Notele medie generală 7,88±0,20 8,57±0,17 ― ― 
Notă: n-14;    Р   -    0,05        0,01        0,001        r - 0,576 

         f = 13    t   -   2,160      3,0,12       4,221 
 

Variaţiile mediilor obţinute, la etapa finală, de subiecţii grupelor martor şi experiment 

(Tabelul 3.7) sunt semnificative, fapt ce confirmă valabilitatea, utilitatea, necesitatea 

restructurărilor operate în cadrul conţinuturilor curriculare universitare şi a modulului integrat 

elaborat, bazat pe modelul integrat de învăţare, centrat pe aspectul practic. 
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Tabelul 3.7. Analiza comparativă a indicilor statistici ai rezultatelor studenţilor  din grupa 

martor și experiment (n=14) 

Notă: n-14;    Р   -    0,05        0,01         0,001        r - 0,576 

f = 13               t   -   2,160      3,012       4,221 

f = 26              t   -   2,056      2,779        3,707 

 

În final, variaţiile mediilor obţinute de subiecţii grupelor martor şi experiment, cu un t=1,44 

şi o valoare a lui P>0,05, şi respectiv t=4,06 şi o valoare a lui P<0,01 confirmă valabilitatea, 

utilitatea, necesitatea şi corespondenţa predării cunoştinţelor teoretico-practice fundamentate pe 

Referențialul elaborat. 

Proba 2. La etapa dată a fost aplicat chestionarul de competențe  „Comunicarea în sport”, 

identic cu cel aplicat inițial, astfel monitorizând progresul studenţilor, evoluţia şi mobilitatea 

acestora în cadrul activităților practice realizate şi în lucrul individual al lor (Tabelul 3.8). 

 

Tabelul 3.8. Chestionarul de competențe „Comunicarea în sport” aplicat  inițial/final 

 
Întrebări Categorii de  răspunsuri 

1. Cu care dintre următoarele 

afirmații sunteți de acord? 

 

A) majoritatea membrilor echipei noastre sunt  profesioniști 

consacrați; 

B) în colectivul nostru sunt persoane diferite; 

C) nu-mi plac multe lucruri. 

2. Sunteți mulțumiți de faptul că 

învățați în instituția noastră? 

 

А) da, ma aranjează totul; 

B) nu stiu, nu m-am gândit până acum; 

C) nu, multe nu ma aranjează. 

3. Descrieți atmosfera care domină 

în colectivul de studenți 

 

А) prietenoasă; 

B) atmosferă de respect reciproc; 

C) atmosfera de afaceri; 

D) „fiecare pentru sine”; 

E) atmosferă nesănătoasă, neprietenoasă; 

4. Cât de des credeți că este necesar 

să organizați activități sportive 

competiționale? 

А) cât mai des; 

B) 1-2 ori pe an; 

C) nu-mi plac astfel de evenimente. 

5. Comunicarea managerială este 

importantă din punctul vostru de 

vedere? 

А) da, desigur; 

B) greu de răspuns; 

C) nu. 

 

Nr 

 

Grupele şi  notele medie 

generală 

 

 

Caracteristici statistice 

Iniţială 

 

Finală 

 

 

 

 

t 

 

Р 

 
  1                       

 

Е ( grupa experimentală) 

 Notele medie generală 

mX   

7,88 ±0,20  8,57±0,17  4,06 < 0,01 

   2                    

 

М ( grupa martor) 

 Notele  medie generală 

mX   

7,66 ±0,18  7,89±0,18  1,44 > 0,05 

3 t 0,44 2,72 ― ― 

4 Р > 0,05 < 0,05 ― ― 
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6. După părerea Dvs., ce factori ar 

influența la eficiența comunicării? 

А) petrecerea timpului liber în comun; 

B) soluționarea comună a problemelor de studiu; 

C) soluționarea comună a problemelor personale; 

D) mărirea salariului. 

7. Cu cine dintre membrii 

colectivului comunicați cel mai 

mult?  

 

 А) cu plăcere comunic cu toți; 

 B) câte puțin cu toți; 

 C) cu cei cu care am contact direct; 

 D) numai cu conducerea; 

 E) încerc să minimalizez comunicarea cu toată lumea. 

8. Cât de des aveți conflicte cu 

cineva din echipa noastră? 

 

 

А) niciodată; 

B) rar; 

C) cu anumite persoane; 

D) încerc să evit persoanele conflictuale; 

E) permanent. 

9. Cum credeţi managerii preferă 

comunicarea orală în locul celei 

scrise pentru că: 

А) este mai precisă; 

B) este mai concisă; 

C)  este mai facilă. 

10. Care dintre următoarele elemente 

sunt forme specifice de realizare a 

comunicării nonverbale? 

А) percepţia; 

B) limbajul corpului; 

C) raportul scris; 

D) ambianţa spaţială. 

11. Care dintre următoarele modele 

constituie forme principale ale 

reţelelor de comunicare informală? 

А) stea; 

B) inel; 

C) ciorchine; 

D) grilă. 

 

Punctajele obţinute la acest chestionar, analizate comparativ, oferă o imagine asupra 

momentelor de  progres sau regres. Ca urmare a aplicării chestionarului iniţial, am constatat că 

aproximativ 57% din studenţi au obţinut punctaj minim, de 1 sau 3 puncte, 25% din studenţi  au 

obţinut punctaje medii de 3 la 6 puncte, iar diferenţa de 18% au obţinut punctaj maxim cuprins 

între 6-10 puncte. Acest fapt arată o slabă cunoaştere a noţiunilor referitoare la comunicare, 

precum şi un nivel scăzut al competențelor profesionale de comunicare în diferite situaţii. 

Rezultatele obţinute la evaluarea finală prin aplicarea aceluiaşi chestionar, după valorificarea  

Referențialului formării competențelor profesionale de comunicare ale studenților în cadrul 

activităților de formare, relevă faptul că un procent semnificativ dintre studenţi, 71%, reuşesc să 

obţină punctaje mari cuprinse între 6-10 puncte, ceilalţi 29% obţinând punctaje de 1-6 puncte, ceea 

ce dovedeşte că pe parcurs studenţii au acumulat cunoştinţe importante din sfera comunicării şi şi-

au dezvoltat competențele de comunicare. Fiecare student a reuşit să comunice cu uşurinţă în 

interiorul echipei, dar şi cu persoane din afara instituţiei. În Figura 3.16, redăm dinamica 

punctajului obţinut de studenţi după aplicarea chestionarului final, faţă de etapa iniţială. 

Aplicat la nivelul grupului experimental într-o formă sau alta, Referențialul a produs în mod 

destul de accentuat efecte interesante pentru prezenta cercetare, care au fost posibile în cadrul mai 
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larg al educației universitare pe fondalul unei reprezentări formative a comunicării profesionale. 

În această imagine, sursa rezultatelor este monitorizarea  activităților formative. 

 

Fig. 3.16. Dinamica punctajului chestionarului final/inițial  

 

Proba 3. Analiza rezultatelor obţinute prin Grila de observaţie. Grila de observare a fost 

instrumentul care a vizat două componente: comportamentul studenţilor în activitățile practice  şi 

relaționarea comunicativă. Observaţia a fost metoda folosită pentru a studia fiecare student în 

parte, dar şi pentru colectivul văzut ca întreg, pe toată durata cercetării experimentale. Prin această 

metodă am urmărit, în ce măsură studenţii au reuşit să atingă rezultatele scontate. Completarea 

grilelor de observaţie s-a realizat pe parcursul desfăşurării a 45 ore de practice și individuale. 

Obiectivele aplicării grilei de observație au fost următoarele: 

• de a descrie contactele comunicative observate pentru a permite întelegerea a ceea 

ce se întâmplă de fapt; 

• de a contextualiza formativ evenimentele observate, pentru a fi corect percepute; 

• de  a vedea relațiile de comunicare ca un proces de evenimente interconectate; 

• de a oferi un design de evaluare flexibil care să permită o investigare deschisă spre 

aspectele proiectate. 

Observația s-a focalizat pe aspecte și dimensiuni specifice, dar și pe cele cu un caracter general. 

Profesorul-observator a fost unul prezent și implicat. Înregistrarea aspectelor observate s-a realizat 

printr-o simpla luare de note, care a permis urmărirea repetată a celor observate. Elaborarea grilei 

de observație a asigurat caracterul adecvat acestui proces, cuprinzând unitățile respective prin 

evidențierea elementelor componente. Observarea necesită oferirea de interpretări alternative, 

revederea interpretărilor la final. 

În felul acesta, fenomenele-cheie observate au fost următoarele, reieșind din prevederea că o 

grilă de observație nu trebuie să cuprindă mai mult de 12 categorii: 
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• cum încep relația comunicativă studenții; 

• prin ce se manifestă specificul domeniului educației fizice și sportului în comunicarea 

studenților; 

• cum se manifestă transdisciplinaritatea/multidisciplinaritatea în probele practice 

realizate; 

• cum gestionează studenții propria comunicare; 

• cum percep studenții managementul comunicării în educația fizică și sport; 

• cum pot negocia în comunicarea profesională; 

• cum utilizează limbajul  sportiv în comunicare; 

• cum lucrează și comunică studenții în grup; 

• cum folosesc situațiile apărute în rezolvarea problemelor de comunicare; 

• cum intervin studenții într-un proces de comunicare; 

• cum apreciază studenții valorile comunicării; 

• prin ce se manifestă aderarea studenților la o comunicare profesională de calitate. 

Observarea are caracter flexibil, permițând o altă perspectivă asupra fenomenelor studiate, ea 

furnizează date bogate, are o mare validitate naturală (datele sunt luate din viața reală, nu sunt 

schimbate cu nimic), permite accesul la fenomene care sunt  mai puțin evidente prin alte tehnici și 

poate fi replicată (repetată). Dar s-au atestat și unele limite, de exemplu, dificultatea de a controla 

toate elementele implicate în fenomenul investigat, este o metodă costisitoare  din punct de vedere 

al timpului și datelor obținute. 

Prin analiza comportamentelor, am observat că majoritatea studenţilor soluţionează 

problemele trasate, manifestând disponibilitatea de a ajuta colegii în rezolvarea sarcinilor, prin 

relaționare comunicativă disponibilă. De asemenea, ei sunt capabili să emită mesaje, să se asculte 

unii pe alţii, să formuleze întrebări şi să răspundă la întrebări, să argumenteze un răspuns, să ia o 

decizie proprie. Comunicarea demonstrată de studenţi reflectă un ton potrivit, gesturi 

convingătoare şi stăpânirea de sine. Datele obţinute dovedesc o bună comunicare  în activitatea 

didactică, un interes sporit din partea studenţilor pentru studiul practic, aceştia implicându-se activ 

în procesul de învăţare.  

Verificarea evoluției de formare a competențelor profesionale de comunicare ale  studenţilor 

s-a realizat pe tot parcursul  în cadrul activităților practice, astfel încât, prin realizarea evaluării 

curente şi aplicarea testelor, aceştia au fost în măsură să obţină rezultate pozitive în acest sens. În 

vederea rezolvării corecte a probelor formative, studenţii au apelat la cunoştinţele acumulate în 

cadrul situaţiilor de învăţare propuse în unităţile de învăţare din cadrul modulului integrat 
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„Managementul comunicării în educaţia fizică şi sport”. Astfel, studenţii au reuşit să asocieze şi 

să utilizeze competențele dobândite, să le integreze în sisteme de cunoştinţe, să le combine, să dea 

dovadă de creativitate şi originalitate în rezolvarea sarcinilor didactice. Totodată, am constatat că 

studenţii au formulat cu mai multă uşurinţă răspunsul la întrebări, în mod original, prin abordarea 

unei gândiri critice, au putut interpreta conţinutul unui document  într-o manieră personală, să 

elaboreze noi soluţii în rezolvarea unei teme date.  

Rezultatele constatate în baza observării nemijlocite a comportamentului și a relaționării 

comunicative a studenților confirmă faptul că există un progres vizibil în formarea competențelor 

studenţilor, fapt ce denotă că reuşesc să le aplice în diverse situaţii noi, să le valorifice eficient, 

exersându-şi, totodată, competențele de management al  comuniării. 

 

3.4. Concluzii la capitolul 3 

1. Organizarea şi desfăşurarea sondajului constatativ, având ca scop obţinerea informaţiilor 

referitoare la necesitatea introducerii unor schimbări în baza Referențialului formării 

competențelor profesionale de comunicare ale studenților din învățământul superior de educație 

fizică și sport, modernizarea curriculumului de studiu, abordat în baza Modelului integrat, pentru 

studenții anului III şi IV (profesorilor din învăţământul superior de educaţie fizică, angajatorilor), 

a demonstrat necesitatea revizuirii conţinutului curricular la disciplina „Managementul 

comunicării în educaţia fizică şi sport”, fiind repartizate și orientate activitățile tematice în direcţia 

îmbunătăţirii procesului formativ. Cea mai importantă inovaţie posibilă din perspectiva didacticii 

competenţelor este aceea a semnalării domeniilor de competenţe într-o formă care poate fi adaptată 

fiecărei discipline de studiu, după modul de corespondenţe dintre aceste competenţe şi 

disponibilităţile disciplinei. Diferenţa între cele două conţinuturi tematice constă în aceea că în 

formatul nou elaborat conceptele şi aplicaţiile practice au un aspect mai amplu și mai bine 

gestionate, fapt ce asigură studenţilor un proces mai eficient  al învăţării centrat pe nevoile lor în 

corespundere cu rezultatele aşteptate. 

Astfel, putem menţiona că prin aplicarea Modelului integrat  se formează şi se dezvoltă 

competențe practice de specialitate, se contribuie la dezvoltarea spiritului organizatoric şi de 

gândire analitică a studenţilor, a comunicării lor eficiente sub diverse forme (verbală, cu utilizarea 

terminologiei de specialitate, non-verbală) şi, nu în ultimul rând, se asigură modul de 

conştientizare a situaţiilor sau modalităţilor în care deciziile individuale pot afecta propria 

persoană, grupul din care face parte şi comunitatea. Dezvoltarea competenţelor profesionale de 

management al comunicării este importantă, întrucât, creează şi menţine comunicarea şi 
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informaţiile, înlăturând, totodată, barierele din calea unei comunicări eficiente (percepţiile 

neadecvate, dezechilibrele dintre putere şi autoritate, neîncrederea etc.). 

2. Scopul următoarei probe aplicative a fost de a identifica modul în care  managementul 

comunicării se poate realiza eficient în cadrul activităţilor sportive, precum şi a barierelor ce pot 

apărea în procesul de desfăşurare a acestuia. Studiul efectuat la nivelul unui grup de studenţi și 

specialiști din sfera culturii fizice ne-a permis să evidenţiem importante informaţii şi aspecte cu 

privire la abordarea unei comunicări eficiente pe parcursul activităţilor sportive. Eşantionul supus 

cercetării a fost constituit dintr-un număr de 67 de subiecţi (55 studenți și 12 specialiști), cărora 

le-a fost aplicat un test cu răspuns deschis. Am putut observa că importanţa acordată comunicării 

este semnificativă, întrucât studenţii/specialiștii doresc şi au nevoie să ştie ce se întâmplă în cadrul 

activităţilor sportive desfăşurate sau în cadrul organizaţiei sportive pentru a-şi putea desfăşura 

activitatea în mod corespunzător.  

3. Implementarea Referențialului (RFCPC), bazat pe aplicaţia practică transdisciplinară în 

domeniul educaţiei fizice şi sportului, a presupus structurarea unui proiect cu subiectul  Elaborarea 

unei strategii de comunicare, ca bază în formarea competențelor profesionale de comunicare și 

formarea competențelor profesionale de management al comunicării prin valorificarea modulului 

integrat „Managementul comunicării în educația fizică și sport”. Subiectul proiectului sintetizează 

cunoştinţele studenţilor din cadrul disciplinelor: Managementul comunicării, Cultura comunicării 

şi limbaj sportiv, Tehnologii informaţionale, Psihologia comunicării, Teoria educaţiei, Teoria 

instruirii, Teoria curriculumului. Aspectele principale ale conţinuturilor abordate în cadrul 

proiectului (subteme) se axează pe elaborarea schiței strategiei  de comunicare în cadrul 

activităților teoretice și repartizarea conținuturilor selectate în domenii.  Modulul respectiv și-a 

propus să dezvolte abilități și competențe care ajută la valorificarea procesului de comunicare și 

la creșterea coeziunii echipei sau grupului sportiv. Acesta permite adaptarea la orice situație 

dificilă apărută în cadrul grupurilor/organizațiilor sportive pentru atingerea performanțelor 

așteptate. 

4. Verificarea şi aprecierea rezultatelor obţinute de studenţii din grupa experiment 

comparativ cu studenţii din grupa martor (n=14), precum şi eficienţa modulului integrat elaborat 

s-a realizat prin evaluare cu ajutorul diverselor probe. Aprecierea în condiţiile standard a 

eşantionului cercetat a urmărit evidenţierea evoluţiei competențelor formate pentru grupa martor 

prin metodele clasice, iar pentru grupa experiment prin intermediul testelor în care au predominat 

activități practice. Astfel, la etapa iniţială a experimentului au fost calculate mediile notelor 

obţinute de către studenţii grupelor martor şi experiment în perioada a trei ani de studii (2014-

2017) la examene, înregistrându-se următoarele valori: 7,66 la grupa martor şi 7,89 la grupa 
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experiment, fapt ce ne demonstrează omogenitatea grupelor, care, ulterior au reprezentat 

eșantionul experimental și cel martor, selecția bazându-se pe factorul numeric, nu pe cel al 

nivelului de pregătire. 

Aplicat la nivelul grupului experimental într-o formă sau alta, Referențialul a produs în mod 

destul de accentuat efecte relevante pentru prezenta cercetare, care au fost posibile în cadrul mai 

larg al educației universitare pe fondalul unei reprezentări formative a comunicării profesionale. 

În această imagine, sursa rezultatelor este monitorizarea  activităților formative. Astfel, rezultatul 

aplicării Referențialului denotă o creștere procentuală de circa 53 % a valorilor  de 6-10 puncte. 

5. Verificarea evoluției de formare a competențelor profesionale de comunicare ale  

studenţilor s-a realizat pe tot parcursul  activităților practice, astfel, încât prin realizarea evaluării 

curente şi aplicarea testelor, aceştia au fost în măsură să obţină rezultate pozitive. În vederea 

rezolvării corecte a probelor formative, studenţii au apelat la cunoştinţele acumulate în cadrul 

contextelor de învăţare propuse în unităţile de învăţare din cadrul modulului integrat 

„Managementul comunicării în educaţia fizică şi sport”. Astfel, studenţii au reuşit să asocieze şi 

să utilizeze competențele dobândite, să le integreze în sisteme de cunoştinţe, să le combine, să dea 

dovadă de creativitate şi originalitate în rezolvarea sarcinilor didactice.  
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CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 

Rezultatele obținute care au contribuit la soluționarea problemei științifice importante 

consemnează elaborarea și valorificarea Referențialului formării competențelor profesionale de 

comunicare ale studenților din învățământul superior de educație fizică și sport în procesul 

educațional la nivel universitar, fapt ce a contribuit la ridicarea nivelului de competențe de 

comunicare ale studenților în vederea aplicării acestora în activitatea profesională ulterioară. 

1. Obiectivul de analiză conceptuală a comunicării competențelor de comunicare,  

competențelor profesionale, competențelor profesionale de comunicare și a esențelor lor formative 

în cadrul educației universitare s-a realizat prin analiza sintetică a specificului educației 

universitare, punându-se în  evidență faptul că revitalizarea universității se exprimă prin 

perceperea cum să producem informație și cum să o comunicăm. În felul acesta, funcția 

profesională a universității constă în selecția, instruirea și calificarea academică specializată a 

diferitelor ocupații profesionale și pregătirea intelectuală a specialiștilor. La momentul actual, 

universitatea are ca finalitate și formarea competențelor profesionale a specialiștilor de înaltă clasă 

din toate domeniile vieții socio-culturale și economice, printre care și domeniul educației fizice și 

sportului. Relevarea fenomenului de comunicare, care a fost analizat ca un proces de transformare 

a informațiilor, sub forma mesajelor simbolice,  reprezintă un aspect esențial, o trebuință 

fundamentală a ființei umane. În orice moment, fie că vorbim, fie că nu vorbim, comunicăm, 

exprimând idei, opinii, păreri, emoții, sentimente, atitudini, fapte, energii, sensuri pentru a ne 

satisface nevoi (materiale sau psihologice), aspirații, dorințe și interese, încercând să convingem, 

să influențăm sau să educăm. În acest sens, s-au consemnat analitic   rețelele de comunicare, 

formele comunicării, factorii de influențare a comunicării, modalitățile de comunicare, factorii 

comunicării, caracteristicile comunicării, condiții etc. În contextul tematic al cercetării, a fost 

interpretată  competenţa de comunicare, care este o capacitate profesională remarcabilă, izvorâtă 

din cunoştinţe şi practică, deci în urma cercetării inteligente şi sistematice. Au fost  identificate un 

șir de caracteristici ale competenței de comunicare profesională: de a comunica în limbajul de 

specialitate; de a pune în practică cunoștințele printr-o tratare profesională a domeniului; de a 

prezenta însușiri și caracteristici speciale în baza unui subiect învățat; de a reda și de a explica prin 

mijloace adecvate conținutul unei comunicări, surse, note, indicații etc.; de a dezvolta competențe 

de învățare pentru a putea continua studiile în următoarele cicluri etc. [61, 62]. 

2. Obiectivul de descriere a specificului caracteristicilor, factorilor, funcțiilor  competențelor 

de comunicare ca factori de reușită în construirea demersului educațional de formare a 

competențelor profesionale ale studenților s-a realizat în baza investigării categoriilor de 

competențe manageriale, funcțiilor managementului comunicării (coordonare, organizare, 
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informare, influențare etc.), condiţiilor preliminare ale demersului de management al comunicării, 

care au în vedere dezvoltarea şi parcurgerea unui traseu de formare şi dezvoltare managerială, în 

baza căruia să se acumuleze o serie de competenţe care să-i permită studentului atingerea 

standardelor profesionale, prin îndeplinirea, în condiţii optime a actului profesional. În contextul 

analitic abordat, a fost  definit  managementul comunicării drept un proces permanent, conştient, 

în care are loc un schimb de informaţie, la diferite niveluri, prin intermediul celor mai adecvate 

canale, pentru a reuşi înţelegerea maximală a mesajelor, în vederea  atingerii unui scop 

comunicativ. Modalitatea de realizare a managementului comunicării în cadrul oricărei organizaţii 

sportive depinde foarte mult de structura instituţiei în care acest proces se realizează.  

3. Obiectivul de specificare a  unităților componente (curriculumul universitar integrat, 

unitățile integrării, managementul comunicării, funcțiile manageriale prin prismă comunicativă) 

și elaborarea modulului  integrat „Managementul comunicării în educația fizică și sport” și-a găsit 

o finalitate investigațională, plecând de la dimensiunea prescriptivă şi normativă (recomandările 

cadrelor didactice) şi dimensiunea inovativă (încorporarea elementelor semnificative din ştiinţă şi 

practica umană care favorizează instruirea/formarea), completate cu nivelele integrării 

(monodisciplinaritatea, pluridisciplinaritatea şi interdisciplinaritatea). S-au realizat studii 

aplicative în scopul identificării elementelor definitorii ale modelului integrat al comunicării ce 

poate fi aplicat în procesul de  predare-învăţare în cadrul activităților instructive de la facultăţile 

de profil. Totodată, un aspect important monitorizat în cercetarea aplicativă a fost necesitatea 

schimbării conţinutului curricular al  cursului „Managementul comunicării”. Evaluarea 

răspunsurilor la probele  administrate studenților sportivi, cadrelor didactice, antrenorilor  

ilustrează că 72% afirmă că o bună comunicare între cadrul didactic și student, antrenor-sportiv 

duce la creșterea semnificativă a performanțelor studentului sau echipei. În acest context, nivelul 

propriilor competențe de comunicare este considerat ridicat, de către 43% și scăzut la nivel de 44% 

din cei anchetați. Pentru formarea competențelor profesionale de comunicare ale studenților din 

învățământul superior de educație fizică și sport prin schimbarea conținutului curricular al cursului 

„Managementul comunicării” au optat 86,0% respondenți [160; 161]. 

4. Obiectivul de elaborare a demersului experimental de formare a competenţelor 

profesionale de comunicare în baza modulului integrat „Managementul comunicării în educaţia 

fizică şi sport”, modernizarea curriculumului de studiu, abordat  în baza Modelului integrat, pentru 

studenții anului III şi IV, a demonstrat necesitatea revizuirii  conţinutului curricular la disciplina 

„Managementul comunicării în educaţia fizică şi sport”,  fiind repartizate și orientate activitățile 

tematice în direcţia îmbunătăţirii procesului formativ.  Cea mai importantă inovaţie posibilă din 

perspectiva didacticii competenţelor este aceea a semnalării  domeniilor de competenţe într-o 
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formă care poate fi adaptată fiecărei discipline de studiu, după modul de corespondenţe dintre 

aceste competenţe şi disponibilităţile disciplinei. Diferenţa între cele două conţinuturi tematice 

constă în aceea că în formatul nou elaborat conceptele şi aplicaţiile practice au un aspect mai amplu 

și mai bine gestionate, fapt ce asigură studenţilor un proces mai eficient  al învăţării centrat pe 

nevoile lor în corespundere cu rezultatele aşteptate. 

Astfel, putem menţiona că prin aplicarea Modelului integrat se formează şi se dezvoltă 

competențe practice de specialitate, se contribuie la dezvoltarea spiritului organizatoric şi de 

gândire analitică a studenţilor, a comunicării lor eficiente sub diverse forme (verbală, cu utilizarea 

terminologiei de specialitate, non-verbală) şi, nu în ultimul rând, se asigură modul de 

conştientizare a situaţiilor sau modalităţilor în care deciziile individuale pot afecta propria 

persoană, grupul din care face parte şi comunitatea. Dezvoltarea competenţelor profesionale de 

management al comunicării este importantă, întrucât creează şi menţine comunicarea şi 

informaţiile, înlăturând, totodată, barierele din calea unei comunicări eficiente (percepţiile 

neadecvate, dezechilibrele dintre putere şi autoritate, neîncrederea etc.). 

5. Obiectivul de validare experimentală a calității formative a Referențialului formării 

competențelor profesionale de comunicare ale studenților din învățământul superior de educație 

fizică și sport s-a realizat prin sintetizarea ideilor  analizate și pornind de la necesitățile cercetării, 

de la analiza de context  și elaborarea  reperului de bază în formarea competențelor profesionale 

de comunicare,  care este unul al activității de învățare în cadrul educației universitare, constituind 

o modalitate directă de conectare a procesului de formare  cu destinația lui precisă, folosind drept 

cadru de referință activitățile care solicită o practicare, în condiții reale, a achizițiilor pe care 

intenționează să le producă la studenți. Astfel, Referențialul  marchează o schimbare de viziune în 

sfera proiectării activității în baza identificării coordonatelor educației universitare în cadrul 

învățământului superior; descrierii caracteristicilor, factorilor, funcțiilor, principiilor comunicării 

și formării competențelor de comunicare; precizării pedagogice a esenței competenței de 

comunicare și a competenței profesionale de comunicare; conceptualizării Modelului integrat al 

modulului „Managementul comunicării în educația fizică și sport”; analizei noțiunii de CPMC – 

competențele profesionale de management al comunicării; identificarea competențelor 

profesionale de management al comunicării, drept componente reale și pedagogic determinate, în 

care efectele formării competențelor sunt puse în acțiune, sunt verificate și validate. 

Implementarea Referențialului (RFCPC), bazat pe aplicaţia practică transdisciplinară în 

domeniul educaţiei fizice şi sportului, a presupus structurarea unui proiect cu subiectul  Elaborarea 

unei strategii  de comunicare, ca bază în formarea competențelor profesionale de comunicare și 

formarea competențelor profesionale de management al comunicării prin valorificarea modulului 
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integrat „Managementul comunicării în educația fizică și sport”.   Subiectul proiectului 

sintetizează cunoştinţele studenţilor din cadrul disciplinelor: Managementul comunicării, Cultura 

comunicării şi limbaj sportiv, Tehnologii informaţionale, Psihologia comunicării, Teoria 

educaţiei, Teoria instruirii, Teoria curriculumului. Aspectele principale ale conţinuturilor 

abordate în cadrul proiectului (subteme) se axează pe elaborarea schiței strategiei  de comunicare 

în cadrul activităților teoretice și repartizarea conținuturilor selectate în domenii.  Modulul 

respectiv și-a propus să dezvolte abilități și competențe care ajută la valorificarea procesului de 

comunicare și la creșterea coeziunii echipei sau grupului sportiv. Acesta permite adaptarea la orice 

situație dificilă apărută în cadrul grupurilor/organizațiilor sportive pentru atingerea performanțelor 

așteptate. Aplicat la nivelul grupului experimental într-o formă sau alta, Referențialul a produs în 

mod destul de accentuat efecte relevante pentru prezenta cercetare, care au fost posibile în cadrul 

mai larg al educației universitare pe fondalul unei reprezentări formative a comunicării 

profesionale. În această imagine, sursa rezultatelor este monitorizarea  activităților formative. 

Astfel, sintetic rezultativitatea aplicării Referențialului denotă o creștere procentuală de circa 53 

% a valorilor de 6-10 puncte. Compararea rezultatelor obținute de grupa experimentală cu cele 

obținute de grupa martor relevă existența diferențelor semnificative la testarea finală. Grupa 

experimentală a obținut nota medie generală de 8,57, iar grupa martor – de 7,89±0,18 (P<0,05).  

 Verificarea evoluției de formare a competențelor profesionale de comunicare ale  studenţilor 

s-a realizat pe tot parcursul activităților practice, astfel, încât prin realizarea evaluării curente şi 

aplicarea testelor, aceştia au fost în măsură să obţină rezultate pozitive. În vederea rezolvării 

corecte a probelor formative, studenţii au apelat la cunoştinţele acumulate în cadrul contextelor de 

învăţare propuse în unităţile de învăţare din cadrul modulului modernizat „Managementul 

comunicării în educaţia fizică şi sport”. Astfel, studenţii au reuşit să asocieze şi să utilizeze 

competențele dobândite, să le integreze în sisteme de cunoştinţe, să le combine, să dea dovadă de 

creativitate şi originalitate în rezolvarea sarcinilor didactice.  

Considerațiile de mai sus ilustrează, așadar, realizarea scopului cercetării prin 

fundamentarea teoretică și aplicativă a Referențialului  formării competențelor profesionale de 

comunicare ale studenților din învățământul superior de educație fizică și sport în vederea 

racordării la cerințele actuale din cadrul învățământului superior. 
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*** 

1. Cercetarea deschide un șir de posibilități în fundamentarea teoretico-aplicativă a 

procesului de formare a competențelor profesionde de comunicare în cadrul didacticii interactive 

la nivel universitar, care  presupune încurajarea parteneriatelor comunicative în învăţare. 

Reciprocitatea este un stimulent al învăţării, deoarece studenții manifestă dorinţa de a împărtăşi 

celorlalţi ceea ce cunosc, iar aceasta conduce la noi conexiuni în sprijinul înţelegerii materialului. 

2. În baza rezultatelor experimentale se profilează oportunitatea elaborării Ghidului 

comunicării în sport, care ar consemna specificul activităților de educație fizică și sport din 

perspectiva valorificării relațiilor interpersonale în comunicarea dintre profesor și student, dintre 

antrenor și sportiv la cel mai înalt nivel de conștientizare.  

3. În domeniul de relevanță în formarea competențelor profesionale de comunicare în 

educația fizică și sport este integrarea conținuturilor din diverse discipline de studiu, fapt care 

reclamă axarea cercetărilor științifice pe promovarea integrării cunoștințelor pe interese în 

activitățile specifice, utilizând diverse forme de socializare și reconfigurând curricula disciplinară 

universitară, cu plasarea accentului pe cercetarea diverselor contexte problematice în cadrul 

activităților de sport. 

4. Competenţele profesionale de comunicare dobândite de către viitorii specialişti pot să 

contribuie, într-o mare măsură, la comprehensiunea de către managerii din domeniul activităţilor 

sportive a importanţei, răspunderii şi responsabilităţilor activităţii de monitorizare din punctul de 

vedere al cunoaşterii, interpretării şi aplicării corecte a comunicării manageriale, în acest sens fiind 

necesar elaborarea Ghidului managementului comunicării în activitățile de educație fizică și sport. 
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Anexa 1 

CHESTIONAR  privind  comunicarea în cadrul activităților sportive  

pentru studenți, sportivi, angajați 

 

Răspunsurile la întrebările chestionarului vor fi numai în scop științific. 

Vă mulțumesc anticipat! 

 

Nr. 

crt. 

 

 

ÎNTREBĂRI 

Categorii de respondenţi  (n=67) 

Studenţi 

 

Sportivi 

 

Angajați 

 

1 Comunicarea este importantă în realizarea 

eficientă a activităților sportive? 

a) Da 

b) Nu 

c) Greu de răspuns 

 

 

24 

2 

1 

 

 

27 

5 

2 

 

 

38 

1 

0 

2 Cum apreciați nivelul actual de comunicare în 

cadrul activităților sportive?  

a) înalt 

b) mediu 

         c) scăzut 

         d) greu de răspuns 

 

 

0 

20 

4 

3 

 

 

0 

25 

6 

1 

 

 

0 

28 

13 

0 

3 Care dintre formele comunicării le considerați 

utile în realizarea eficientă a activităților 

sportive? 

a) verbală                                

b) nonverbală                         

c) alte canale de comunicare    

 

 

 

12 

15 

1 

 

 

 

14 

17 

3 

 

 

 

16 

20 

2 

4 Cunoașteți formele de comunicare în cadrul 

activităților sportive? 

a) da 

b) nu 

         c) greu de răspuns 

 

 

8 

16 

10 

 

 

15 

12 

9 

 

 

30 

0 

0 

5 

 

Care sunt factorii ce determină comunicarea 

eficientă în cadrul activităților sportive? 

a) da 

b) nu 

         c) greu de răspuns 

   

 

6 Ce categorii de informații vă preocupă cel mai 

mult pentru a obține rezultatele dorite? 

   

7 Considerați că posedați competențele necesare 

unei comunicări eficiente în cadrul 

activităților sportive? 

a) da 

b) nu 

c) greu de răspuns 

 

 

 

7 

10 

2 

 

 

 

10 

13 

2 

 

 

 

26 

29 

1 

8 Care sunt formele mai eficiente de comunicare 

în cadrul activităților sportive? 
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9 Cum influențează cunoașterea unei limbi 

străine asupra procesului de comunicare în 

cadrul activităților sportive? 

a) mult 

b) mediu 

         c) nu influențează   

 

 

 

15 

9 

- 

 

 

 

26 

8 

- 

 

 

 

35 

7 

- 

10 Care sunt barierele unei comunicări eficiente 

în cadrul activităților sportive? 

   

11 Succesul sportiv este determinat de 

comunicarea în cadrul activităților sportive? 

a) în mare măsură 

b) mediu 

         c) nu 

 

 

20 

7 

2 

 

 

25 

10 

1 

 

 

30 

5 

- 

12 Este necesară studierea experienței 

internaționale în domeniul comunicării în 

cadrul activităților sportive? 

a) da 

b) nu 

         c) greu de răspuns 

 

 

 

25 

9 

1 

 

 

 

29 

4 

1 

 

 

 

30 

1 

- 

13 Există suficiente surse de documentare în ceea 

ce privește comunicarea în cadrul activităților 

sportive?  

a) da 

b) nu 

         c) greu de răspuns 

 

 

 

13 

13 

3 

 

 

 

14 

13 

2 

 

 

 

15 

27 

- 

14 Folosirea necorespunzătoare a limbajului 

tehnico – tactic poate constitui o barieră în 

comunicarea în cadrul activităților sportive? 

a) da 

b) nu 

         c) greu de răspuns 

 

 

 

30 

2 

- 

 

 

 

29 

3 

1 

 

 

 

34 

1 

- 

15 Cum apreciați nivelul motivaţiei subiecţilor 

implicaţi în desfăşurarea activităţilor 

sportive? 

a) înalt 

b) mediu 

         c) scăzut 

 

 

 

1 

13 

19 

 

 

 

- 

10 

24 

 

 

 

- 

18 

15 

16 Este necesară însoțirea cu fapte a unei 

comunicări pentru ca aceasta să fie una 

eficientă? 

a) da 

b) nu 

         c) greu de răspuns 

 

 

 

28 

1 

3 

 

 

 

29 

1 

1 

 

 

 

37 

- 

- 

17 Care este impactul feed-back-ului în cadrul 

unei comunicări? 

a) înalt 

b) scăzut 

         c) greu de răspuns 

 

 

15 

6 

2 

 

 

37 

1 

1 

 

 

38 

- 

- 
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18 Cunoașteți în ce constă comunicarea motrice? 

a) da 

b) nu 

         c) greu de răspuns 

 

7 

12 

6 

 

10 

13 

2 

 

29 

20 

1 

19 Care este impactul mijloacelor mass-media 

asupra comunicării în cadrul activităților 

sportive? 

a) înalt 

b) scăzut 

         c) greu de răspuns 

 

 

 

24 

7 

- 

 

 

 

30 

3 

- 

 

 

 

34 

2 

- 

20 Cunoașteți care sunt nivelurile valențelor 

comunicaționale ale sportului? 

a) da 

b) nu 

         c) greu de răspuns 

 

 

3 

19 

10 

 

 

5 

22 

7 

 

 

21 

11 

2 

21 Cunoașteți care este specificul comunicării în 

cadrul activităților sportive? 

a) da 

b) nu 

         c) greu de răspuns 

 

 

10 

15 

5 

 

 

12 

20 

4 

 

 

30 

4 

- 

22 Cum apreciați rolul relațiilor interpersonale 

într-o comunicare? 

a) înalt 

b) scăzut 

         c) greu de răspuns 

 

 

19 

10 

5 

 

 

25 

7 

2 

 

 

30 

2 

- 

23 Cunoașteți, care sunt funcțiile comunicării? 

a) da 

b) nu 

         c) greu de răspuns 

 

15 

14 

5 

 

17 

10 

5 

 

34 

- 

- 

24 Numiți cel puțin 3 bariere ale comunicării 

eficiente în cadrul activităților sportive 

   

25 Formulați care sunt acțiunile/soluțiile de 

prevenire a obstacolelor unei comunicări 

eficiente în cadrul activităților sportive  
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Anexa 2 

CHESTIONAR  privind  comunicarea la activitățile de educație fizică și antrenament  

pentru cadre didactice, antrenori și studenți/sportivi 

 

Răspunsurile la întrebările chestionarului vor fi numai în scop științific. 

Vă mulțumesc anticipat 

 

Nr. 

crt. 

 

 

ÎNTREBĂRI 

Categorii de respondenţi       

(n=117) 

Cadre 

didactice 

 

n=37 

Antrenori 

 

 

n= 20 

Studenți/ 

sportivi 

 

n= 60 

1 Care dintre formele de comunicare sunt mai 

importante în procesul învățării? 

a) cognitivă 

b) afectivă 

 

 

19 

22 

 

 

12 

16 

 

 

10 

21 

2 Este importantă cunoașterea termenilor de 

specialitate pentru un proces de comunicare 

eficient? 

a) da 

b) nu 

 

 

 

35 

6 

 

 

 

32 

3 

 

 

 

21 

3 

3 Care dintre tehnicile de comunicare enumerate 

influențează procesul de învățare a 

studenților/sportivilor? 

a) critica 

b) lauda 

c)  limbajul nonverbal 

 

 

 

4 

10                        

12 

 

 

 

6 

14 

15 

 

 

 

5 

16 

18 

4 Cum apreciați rolul relațiilor interpersonale în 

comunicarea dintre profesor/antrenor și 

student/sportiv? 

a) înalt 

b) scăzut 

         c) greu de răspuns 

 

 

 

25 

7 

0 

 

 

 

18 

8 

0 

 

 

 

32 

9 

1 

5 

 

Considerați că profesorul/antrenorul  posedă 

suficiente competențe de comunicare în cadrul 

lecției/antrenamentului?  

a) da 

b) nu 

 

 

 

36 

2 

 

 

 

29 

3 

 

 

 

30 

0 

6 Care este impactul feed-back-ului în 

comunicarea eficientă în cadrul 

lecției/antrenamentului? 

a) înalt 

b) scăzut 

         c) greu de răspuns 

 

 

32 

- 

- 

 

 

36 

- 

- 

 

 

25 

5 

2 

7 Cum apreciați rolul limbajului non-verbal în 

comunicarea dintre antrenor și sportiv? 
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a) înalt 

b) scăzut 

         c) greu de răspuns 

34 

- 

- 

37 

- 

- 

22 

2 

5 

8 Cunoașteți principiile unei comunicări eficiente 

în cadrul lecției de educație 

fizică/antrenamentului? 

a) da 

b) nu 

         c) greu de răspuns 

 

 

29 

- 

- 

 

 

28 

- 

- 

 

 

10 

28 

5 

9 Cum apreciați impactul rețelelor de socializare 

asupra comunicării dintre profesor/antrenor și 

sportiv? 

 a) înalt 

 b) scăzut 

          c) greu de răspuns 

 

 

 

24 

5 

- 

 

 

 

27 

7 

- 

 

 

 

25 

12 

- 

10 Influențează trăsăturile de personalitate ale 

profesorului/antrenorului asupra  calității 

comunicării? 

a) da 

b) nu 

         c) greu de răspuns 

 

 

 

27 

10 

- 

 

 

 

25 

17 

- 

 

 

 

11 

3 

7 

11 Cunoașteți care sunt blocajele în comunicarea 

dintre profesor și student în cadrul lecției? 

a) da 

b) nu 

         c) greu de răspuns 

 

 

30 

2 

- 

 

 

25 

3 

- 

 

 

9 

28 

3 

12 Care este impactul comunicării asupra 

rezultatelor învățării și a rezultatelor sportive? 

a) înalt 

b) scăzut 

         c) greu de răspuns 

 

 

38 

- 

- 

 

 

35 

- 

- 

 

 

26 

- 

1 

13 Cunoașteți experiența altor țări în domeniul 

comunicării în cadrul lecției de educație fizică și 

antrenament? 

a) da 

b) nu 

         c) greu de răspuns 

 

 

 

15 

10 

1 

 

 

 

23 

17 

1 

 

 

 

5 

25 

3 

14 Există suficiente surse de informare și formare 

în domeniul comunicării la lecția de educație 

fizică și antrenament? 

a) da 

b) nu 

         c) greu de răspuns 

 

 

 

4 

31 

- 

 

 

 

5 

29 

- 

 

 

 

15 

11 

5 

15 Cum apreciați nivelul propriilor competențe de 

comunicare? 

a) înalt 

b) scăzut 

          c) greu de răspuns 

 

 

17 

10 

3 

 

 

19 

9 

3 

 

 

7 

25 

7 
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Anexa 3 

CHESTIONAR cu privire la necesitatea  schimbării conținutului curricular al modulului 

„Managementul comunicării” 

 

Răspunsurile la întrebările chestionarului vor fi numai în scop științific. 

Vă mulțumesc anticipat 

 

Nr. 

crt. 

 

 

ÎNTREBĂRI 

Categorii de respondenţi       

(n=138) 

Studenți 

 

 

Cadre didactice 

 

 

1 Consideraţi că este important ca profesorul 

care asigură procesul de predare să dispună de 

competenţe profesionale şi de comunicare 

adecvate pentru înţelegerea terminologiei din 

cadrul cursului? 

a) da 

b) nu 

 

 

 

35 

7 

 

 

 

54 

4 

2 Credeţi că se impune ajustarea competenţelor 

naţionale dobândite la finalitatea procesului de 

studii cu cele din Cadrul european al 

Calificărilor? 

a) da 

b) nu cunosc 

 

 

23 

13 

 

 

61 

3 

3 Cunoaşteţi ce implică predarea integrată? 

a) nu 

b) da 

 

57 

43 

 

43 

57 

4 Cunoaşteti ce implică Curriculum-ul integrat? 

a) nu 

b) da 

 

69 

31 

 

44 

56 

5 

 

Cunoaşteţi care este gradul cel mai adecvat 

pentru integrarea curriculumului: 

  

a) intradisciplinaritatea  10 

b) multidisciplinaritatea  10 

c) interdisciplinaritatea 5 15 

d) pluridisciplinaritatea   15 

e) transdisciplinaritatea?  31 

f) nu cunosc 14 0 

6 Consideraţi că ar fi necesară schimbarea 

conţinutului curricular al cursului 

Managementul comunicării? 

a) da 

b) nu 

 

 

43 

5 

 

 

15 
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la solicitarea 

angajatorilor -28 

7 Cunoașteți ce semnifică modelul integrat de 

predare-învățare? 

a) da 

b) nu 

         c) greu de răspuns 

 

 

- 

27 

10 

 

 

35 

20 

8 

8 Cum apreciați calitatea conținutului curricular 

actual al disciplinei Managementul 

comunicării? 

a) înalt 

b) mediu 

         c) scăzut 

 

 

 

3 

30 

5 

 

 

 

7 

45 

10 

9 Care este corespondența dintre conținutul 

actual al disciplinei și realitățile sociale? 

a) înaltă 

b) mediu 

         c) scăzut 

 

 

5 

31 

17 

 

 

10 

27 

10 

10 Cum apreciați utilitatea competențelor 

obținute în cadrul disciplinei pentru profesia 

viitoare? 

a) înaltă 

b) mediu 

         c) scăzut 

 

 

 

6 

27 

20 

 

 

 

14 

20 

13 
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Anexa 4 

CHESTIONAR cu privire la necesitatea introducerii schimbărilor în mdulul 

Managementul comunicării în educația fizică și sport 

 

Răspunsurile la întrebările chestionarului vor fi numai în scop științific. 

Vă mulțummmesc anticipat 

 

Nr. 

crt. 

 

 

ÎNTREBĂRI 

Categorii de respondenţi   

n=188 

Studenți 

 

n=65 

Absolvenți 

 

n= 34 

Cadre 

didactice 

n= 57 

Angajatori 

 

n= 32 

1 Consideraţi că ar fi necesară schimbarea 

conţinutului curricular al cursului 

Managementul comunicării? 

a) da 

b) nu 

 

 

 

28 

6 

 

 

 

25 

5 

 

 

 

       15 

3 

 

 

 

16 

2 

2 Sub ce formă este necesară pregătirea 

suplimentară: 

a) teoretică 

b) practică 

 

 

3 

16 

 

 

4 

23 

 

 

        5 

25 

 

 

1 

23 

3 Credeţi că programa existentă la 

Managementul comunicării este 

suficientă pentru dobândirea 

competenţei transversale de comunicare 

în condiţiile referenţialului specialistului 

actual de educaţie fizică şi sport? 

a) nu  

         b) da 

 

 

 

 

 

 

2 

24 

 

 

 

 

 

6 

26 

 

 

 

 

 

1 

8 

 

 

 

 

 

 

3 

30 

 

4 

Consideraţi că la elaborarea conţinutului 

curricular la disciplina de studiu 

Managementul comunicării este necesar 

să se ţină cont de opiniile celor care 

învaţă? 

a) nu  

         b) da 

 

 

 

 

 

4 

23 

 

 

 

 

 

3 

22 

 

 

 

 

 

3 

28 

 

 

 

 

 

1 

16 

5 Precizaţi importanţa adaptării cursului 

Managementul comunicării la 

tehnologia schimbării pe o scară de 

valori de la 1 la 5: 

5 

4 

3 

2 

1 

 

 

 

 

12 

10 

3 

1 

2 

 

 

 

 

15 

13 

1 

1 

1 

 

 

 

 

13 

2 

- 

- 

- 

 

 

 

 

16 

7 

3 

- 

- 

6 Ați putea face o descriere mai completă a 

competențelor profesionale din cadrul 

cursului Managementul Comunicării în 

Educația Fizică? 

a) da  

         b) nu știu 

         c) cred ca da 

 

 

 

 

4 

15 

11 

 

 

 

 

5 

14 

13 

 

 

 

 

7 

2 

10 

 

 

 

 

4 

3 

12 
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7 Cunoaşteţi ce implică predarea 

integrată? 

a) da  

         b) nu 

          c) profesorii aplica  

 

 

 

36 

24 

  

 

 

33 

7 

 

8 Care dintre nivelurile integrării 

cunoştinţelor sunt utilizate cel mai des în 

cadrul cursurilor teoretice parcurse de 

Dvs.? 

a) intradisciplinaritatea 

         b) interdisciplinaritatea 

 

 

 

 

17 

27 

  

 

25 

31 

 

9 Considerați că trebuie ajustat conținutul 

disciplinei Managementul comunicării la 

cerințele pieței muncii? 

a) da  

         b) nu 

         c) greu de răspuns 

 

 

 

30 

2 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

- 

- 

 

 

 

28 

- 

- 

10 Cum apreciați parteneriatul dintre 

actorii sociali în vederea îmbunătățirii 

procesului de formare profesională în 

domeniul educației fizice și sportului? 

a) înalt  

         b) scăzut 

         c) greu de răspuns 

 

 

 

 

7 

20 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

31 

1 

 

 

 

 

10 

20 

1 

11 Apreciați nivelul de aplicare a cercetării 

ştiinţifice în procesul de predare a 

disciplinei Managementul comunicării 

în educația fizică și sport: 

a) înalt  

         b) mediu 

         c) scăzut 

 

 

 

 

2 

27 

- 

  

 

 

 

26 

5 

- 

 

 

 

 

15 

25 

- 

12 Modelul integrat în predarea-învațarea 

disciplinei Managementul comunicării  

în educația fizică și sport va îmbunătăți 

procesul de formare a competențelor de 

comunicare a viitorului specialist în 

domeniul educației fizice și sportului? 

a) da 

         b) nu 

         c) nu știu 

 

 

 

 

 

 

27 

- 

3 

  

 

 

 

 

 

32 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

37 

- 

1 
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Anexa 5 

Curriculum la disciplina ”Managementul comunicării în educația fizică și sport” 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL 

REPUBLICII MOLDOVA 

 

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

 

CATEDRA MANAGEMENTUL CULTURII FIZICE 

 

Aprobat la Consiliul Facultății de Sport                                                 Aprobat la ședința Catedrei Managementul  

Proces-verbal nr. _______/_______________                                        Culturii Fizice 

Decan ______________________________                                          Proces-verbal nr._____/________________ 

                                                                                                                 Șef catedră__________________________ 

 

 

CURRICULUM LA DISCIPLINA 

 

MANAGEMENTUL COMUNICĂRII 

ÎN EDUCAȚIA FIZICĂ ȘI SPORT 

pentru programa de studii de licență: 

Educație Fizică și Sport 

forma de studii: cu frecvență/cu frecvență redusă 

 

 

Autor: 

lector universitar, 

Gîdei Mariana 

 

Chişinău, 2020 
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Anexa 1 

 

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 

(font 14, Bold, centered) 
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CATEDRA MANAGEMENTUL CULTURII FIZICE 

   

NUMELE, PRENUMELE AUTORULUI (font 14, Bold, centered) 

 

 

 

TITLUL  REFERATULUI/PORTOFOLIULUI (font 16, Bold, centered) 

Lucrul individual 

 

 

 

 

 

 

         Conducător ştiinţific:     _____________  

Numele, prenumele, gradul ştiinţific  

 

 

 

 

CHIŞINĂU 2019 
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Anexa 2  

Tematica portofoliilor/proiectelor/referatelor 

 

1. Corelația dintre stilul managerial și stilul de comunicare; 

2. Comunicarea ca proces de influiențe; 

3. Limbaj și comunicare; 

4. Comunicarea în cadrul grupului și al echipei; 

5. Comunicarea în organizații sportive; 

6. Comunicarea managerială; 

7. Etica în comunicarea managerială; 

8. Comunicarea managerială ca avantaj strategic; 

9. Rolul comunicării în sport; 

10. Comunicarea antrenor-sportiv. 
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Anexa 3 

TEST NR.1 

de evaluare finală la disciplina Managementul Comunicării în Educația Fizică și 

Sport 

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport 

Catedra Managementul Culturii Fizice  

Anul universitar ___________ 

Aprob: 

Şeful catedrei, 

______________________ 

Varianta I 

Subiecte pentru evaluarea finală la disciplina  

Managementul Comunicării în Educație Fizică și Sport 

Subiectul 1. Specificul și rolul comunicării 

1. Conceptul de comunicare: definiții, funcții;                                             3 puncte 

2.  Analizaţi factorii de eficientizare ai procesului de comunicare;              5 puncte 

3.  Caracteristicile comuncării în sport.                                                         7 puncte 

 

Subiectul 2.  Competențele profesionale  de management al comunicării 

 2.1 Enumerați standardele profesionale manageriale;                                  3 puncte 

2.2  Identificați competențele  pentru evaluarea și controlul sportivilor;      5 puncte                                                                                                                             

2.3 Numiți competențele bazate pe îndeplinirea funcțiilor de expert  

în activitățile sportive                                                                                   7 puncte 

 

Punctajul 15-17 18-19 20-21 22-24 25-27 28-30 

Nota 

 

5 6 7 8 9 10 

 

 Data ______________                             Examinator __________________ 
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Anexa 6 

Ghidul metodic „Managementul comunicării în educația fizică și sport” 
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Anexa 7 

Model de proiect  
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Anexa 8 

Modele de referate 
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Anexa 9 

Adeverinţe de implementare ale rezultatelor cercetării 
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DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 

 

Subsemnata, declar pe proprie răspundere că materialele prezentate în teza de doctorat, se 

referă la propriile activități și realizări, în caz contrar să suport consecințele, în conformitate cu 

legislația în vigoare a Republicii Moldova. 

 

GÎDEI Mariana 

 

Semnătura ______________ 

 

Data: 29.12.2021 
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CV-ul candidatului 

Informaţii 

personale 

  

Nume / Prenume Gîdei Mariana 

Adresă Stăuceni, str.Tineretului 44B, Chişinău, Republica Moldova 

Telefoane Mobil: (373)69801514 

Adresa de e-mail mgidei@mai.ru  

Naţionalitate moldoveancă 

Data naşterii 03 aprilie 1982 

Sex feminin 

Experienţa 

profesională 
  

Perioada 

(ultimul loc de 

muncă) 

2019-prezent  

Funcția sau 

postul ocupat 
Prodecan Facultatea Pedagogie 

Perioada 

(ultimul loc de 

muncă) 

2015-2019 

Funcția sau 

postul ocupat 
Prodecan Facultatea Învăţământ cu Frecvenţă Redusă şi la Distanţă 

Numele și adresa 

angajatorului 
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău, str. A. Doga 22 

Perioada 

(ultimul loc de 

muncă) 

2005-prezent 

Funcţia sau 

postul ocupat 
Lector universitar 

Numele şi adresa 

angajatorului 
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău, str. A. Doga 22 

Tipul activității 

sau sectorul de 

activitate 

Activităţi manageriale în domeniul instruirii şi educaţiei 

Perioada 2009-2015 

Funcţia sau 

postul ocupat 
Metodist Departamentul Studii 

Numele şi adresa 

angajatorului 
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău, str. A. Doga 22 

Tipul activității 

sau sectorul de 

activitate 

Planificarea, organizarea şi monitorizarea procesului educaţional 

Perioada 2004-2005 

Funcţia sau 

postul ocupat 
Lector universitar 

Numele şi adresa 

angajatorului 
Universitatea Liberă Internațională din Moldova, Chişinău, str.V.Pârcalab 52 

Tipul activității 

sau sectorul de 

activitate 

Activităţi manageriale în domeniul instruirii şi educaţiei 

mailto:mgidei@mai.ru
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Educaţie şi 

formare 
  

Perioada 2015-prezent  

Calificarea / 

diploma obţinută 
Studii doctorat  

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ  

Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău, Republica Moldova 

Perioada 2016-2018  

Calificarea / 

diploma obţinută 
Diploma de master în domeniul de studii Știița sportului și educației fizice    

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ  

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, România 

Perioada 2004-2005  

Calificarea / 

diploma obţinută 
Diploma de magistru, specializarea Limbă şi literatură română     

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ  

Universitatea de Stat a Moldovei, Chişinău 

Perioada 1999 - 2004  

Calificarea / 

diploma obţinută 
Diploma de studii superioare de licenţă, specializarea Limbă şi literatură română   

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ  

Universitatea de Stat a Moldovei, Chişinău 

Perioada 1989 - 1999 

Numele şi tipul 

instituţiei de 

învăţământ  

Şcoala Medie de cultură generală, or. Soroca, Republica Moldova 

Aptitudini şi 

competenţe 

profesionale 

  

Limba maternă Română 

Limbi străine 

cunoscute 
  

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european 

(*) 
Ascultare Citire 

Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba rusă C2  
Utilizator 

experimentat 
C2  

Utilizator 

experimentat 
C2  

Utilizator 

experimentat 
C2  

Utilizator 

experimentat 
C2  

Utilizator 

experimentat 

Limba franceză C2  
Utilizator 

experimentat 
C2  

Utilizator 

experimentat 
C2  

Utilizator 

experimentat 
C2  

Utilizator 

experimentat 
C2  

Utilizator 

experimentat 

  (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine  

Competenţe şi 

abilităţi sociale 
Lucrul în echipă, capacitatea de comunicare cu cei din jur, intuiţia, bunul simţ  

Competenţe şi 

aptitudini 

organizatorice 

Altruismul, loialitatea, inovaţia, inteligenţa, punctualitatea, orientare spre rezultat 

Competenţe şi 

aptitudini de 

utilizare a 

calculatorului 

Utilizarea tehnologiilor informaţionale (calculator, video proiector) în activitatea profesională şi a 

programelor Word, Excel, Power Point   

Permis de 

conducere 
Categorie A B 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

