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A. OBIECTIVELE CURSULUI
Cursul se adresează studenţilor universităţilor tehnice şi are ca obiectiv general dobandirea abilitatilor de comunicare
necesare unui profesor in cadrul procesului instructiv-educativ. In acelasi timp se urmareste analiza activitatilor
didactice din perspectiva proceselor de comunicare pe care le presupune si insusirea unor tehnici de comunicare in
scopul imbunatatirii actului instructiv-educativ.
La sfărşitul acestui curs studenţii vor fi capabili:
▪ să explice modelul general al comunicării şi să enumere zonele, reţelele şi tipurile de comunicare
interpersonală;
▪ să definească şi să descrie comunicarea pedagogică;
▪ să descrie procesul de comunicare în cadrul grupului de elevi;
▪ să analizeze comunicarea educaţională din perspectiva principiilor analizei tranzacţionale şi programării neurolingvistice
B. SUBIECTELE CURSULUI

Comunicarea interpersonală: Modelul general al procesului de comunicare; Reţele de comunicare interpersonală ;
Tipuri de comunicare interpersonală ; Zone şi distanţe interpersonale – 2 ore
Comunicarea pedagogică : Planificarea comunicării pedagogice ; Cadrul didactic – emiţătorul mesajului educaţional ;
Mesajul educaţional ; Dimensiuni cognitive, afective şi motivaţionale ale comunicării pedagogice ; Tehnologia
comunicării pedagogice ; Canalele mesajului pedagogic ; Resurse psiho-individuale şi psiho-sociale ale
obiectului educaţiei ; Valenţele formative ale comunicării pedagogice – 6 ore
Comunicarea în grupul de elevi : Interese individuale şi interese de grup ; Grupul de prieteni şi clasa de elevi ;
Interdependenţa în grupul de elevi în timpul sarcinilor de lucru ; Tipuri de interacţiune în grupul de elevi ;
Factori cheie ai comunicării grupurilor de elevi ; Liderul grupului de elevi – 4 ore
Aplicaţii ale unor teorii moderne ale comunicării în procesul educaţional : Analiza tranzacţională ; Programarea
neuro-lingvistică – 2 ore
D. BIBLIOGRAFIE Se indică maximum trei titluri bibliografice de referinţă
1.

Mazilescu, Crisanta-Alina (2007), Elemente teoretice si practice de psihologia comunicarii, Editura Eurobit.

2. Peretti, André (2001) – Tehnici de comunicare, Editura Polirom, Iaşi;
3. Prutianu, Ştefan (2000) – Manual de comunicare şi negociere în afaceri, Ed. Polirom, Iaşi;
E. PROCEDURA DE EVALUARE
Nota la disciplina Comunicare educationala este formata din nota la examenul scris (pondere acestuia fiind de 1/2 din
nota finala) si nota la seminar (pondere acestuia fiind de 1/2 din nota finala). Examenul scris dureaza 1.5 h si
se bazeaza pe un test grila.
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