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Mesaj către cititori 

 

 

Stimați cititori, 

 

 

Dacă ați deschis această publicație înseamnă că aveți un interes legat de 

subiectul comunicării. Vă încurajăm să continuați în această direcție și să 

răsfoiți acest material cu sugestii pentru o comunicare eficientă, în general, și 

cu copiii  deficienți de auz, în special.   

 

Pentru unii dintre dumneavoastră va părea un document prea lung 

pentru timpul pe care îl aveți la dispoziție, dar pentru alții el poate deveni un 

instrument foarte util în acest domeniu. Indiferent de categoria în care vă 

încadrați din acest punct de vedere, vă asigurăm că veți găsi în materialul de 

față lucruri interesante 

 

Vă urăm lectură plăcută și comunicare eficientă! 
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Argument: 

 

Auzul este critic pentru dezvoltarea vorbirii şi a limbajului, acestea fiind 

modalităţile principale prin intermediul cărora copilul aflat în dezvoltare învaţă şi 

interacţionează cu tot ceea ce este în jur. În condiţiile în care există o deficienţă de 

auz, comunicarea, învăţarea şi întreaga dezvoltare sunt afectate, cu atât mai profund 

cu cât aceasta survine mai devreme în viaţa copilului. 

Pentru a crea un traseu alternativ de dezvoltare al copilului cu deficiență de 

auz este nevoie ca acesta să poată utiliza un sistem alternativ de comunicare menit 

să faciliteze interacţiunea cu mediul şi cu ceilalţi pentru a beneficia de oportunităţi 

de învăţare şi socializare. 

Scopul sistemelor de comunicare alternativă şi de sprijin este acela de a oferi 

copilului cu deficiență de auz oportunitatea unei dezvoltări cât mai complexe, prin 

intermediul căreia acesta să dobândească o calitate a vieţii cât mai crescută. 

 

Obiective: 

 

• Analiza procesului de comunicare şi a elementelor acestuia; 

• Descrierea comunicării în contextul deficienței de auz; 

• Aprofundarea cunoştinţelor despre sistemele de comunicare alternativă şi de 

sprijin; 

• Selectarea modalităţii potrivite de comunicare alternativă. 
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Introducere  

 

Materialul de față a fost realizat în cadrul proiectului Semn – Cuvânt – Imagine – 

Comunicare fără bariere pentru elevii deficenți de auz.  

Acest proiect este coordonat de Şcoala Gimnazială Specială pentru Deficienţi de 

Auz „Sfânta Maria” în colaborare cu Asociația Montzi și Fundația Orange. 

Proiectul „SEMN – CUVÂNT – IMAGINE - Comunicare fără bariere pentru elevii 

cu deficienţe de auz” are ca scop îmbunătăţirea comunicării verbale a copiilor deficienţi de 

auz. Pentru a beneficia de serviciile educative care asigură egalitatea de şanse, copiii 

deficienţi de auz trebuie să depăşească limitele impuse de deficienţă şi să fie atraşi de 

comunicarea verbală. 

În cadrul acestui proiect a fost dezvoltată o componentă nouă în cadrul şcolilor 

speciale pentru deficienţi de auz, prin crearea platformei e-learning www.testeonlinelmg.ro 

.  

www.testeonlinelmg.ro  oferă o abordare modernă a clasicelor testări școlare, axată 

pe creativitate, ingeniozitate, gândire critică și analitică. Având ca bază curriculum-ul în 

vigoare și Testele PISA, testele propuse de SEMN – CUVĂNT – IMAGINE – acoperă 

două domenii: Limbă și comunicare și Matematică și științe.  

Un mic dicționar cuprinde aproximativ 400 de termeni care sunt explicați în cuvinte, 

dar au și suport în imagini statice sau dinamice, și, mai mult decât atât, explicații în limbaj 

mimico – gestual. Nu doar traducere, ci explicații.  

www.testeonlinelmg.ro, prin suportul în limbaj mimico - gestual,  sprijină elevii 

deficienți de auz din ciclul primar și gimnazial, fiind un spațiu de antrenament interactiv și 

atractiv pentru următorul ciclu de testare PISA 2015 – 2018, care aduce ca noutate 

importantă administrarea computerizată a instrumentelor de evaluare. 

Acest proiect este finanţat de Fundaţia Orange cu 186.150 lei. 

 

Ghidul de comunicare eficientă  își dorește să ofere informații utile părinților și 

profesorilor. Materialul este structurat în două părți: o parte teoretică, în care sunt 

prezentate noțiuni generale despre comunicare și o parte practică axată pe comunicarea cu 

copiii în general și cu copiii deficienți de auz în special. Am ales această structură pentru 

că oferă posibilitatea, celor care au deja câteva noțiuni în acest domeniu, să treacă peste 

partea teoretică direct la cea practică. 

 

http://www.testeonlinelmg.ro/
http://www.testeonlinelmg.ro/
http://www.testeonlinelmg.ro/
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I. Ce este comunicarea?  

I.1. Noțiuni generale 

 

Conceptul de comunicare a fost abordat, în timp, din perspective multiple, 

ceea ce a determinat o proliferare spectaculoasă a definiţiilor. 

Din punct de vedere psihologic (Norbert Sillamy, Dicţionar de psihologie, 

Larousse, Bucureşti, 1996) comunicarea reprezintă o relaţie între indivizi: 

„comunicarea este în primul rând o percepţie. Ea implică transmiterea, intenţionată 

sau nu, de informaţii destinate să lămurească sau să influenţeze un individ sau un 

grup de indivizi receptori.” 

 

I.2. Dezvoltarea limbajului și a comunicării 

 

În primele 4-6 luni de viaţă, copilul reacţionează în principal la suntele 

puternice şi neaşteptate prin reflexe motorii de tresărire; pe lângă acestea, el 

îndreaptă privirea sau capul spre sursa sonoră, căutând cauza producerii sunetului şi 

făcând dovada abilităţii sale de a distinge stimulii sonori din mediu. Între 3-6 luni, 

copilul devine interesat de diferite sunete, atenţia sa putând fi captată prin 

intermediul producerii de sunete. Acesta îşi exersează funcţia auditivă producând 

sunete în special la auzul unor voci familiare, făcând cel puţin aparent dovada că 

distinge între vocile familiare şi cele nefamiliare. 

La 6-12 luni gângureşte folosind producerea de sunete cu scop de atragere a 

atenţiei celorlalţi şi începe spre sfârşitul acestei perioade să înţeleagă cuvinte simple 

cum ar fi „mama” şi „papa”, “titi” fiind în stare să execute comenzi simple cum ar 

fi făcutul cu mâna, sau încetarea activităţii la auzul cuvântului “Nu!”. 

Între 12-18 luni gânguritul şi producţiile verbale încep să se transforme în 

cuvinte, copilul putând folosi în jur de 20 de cuvinte şi înţelegând circa 50. La 2 ani 

acesta poate folosi propoziţii simple utilizând un vocabular de aproximativ 200-300 

de cuvinte. 

După vârsta de 2 ani este atent când i se citeşte, recunoaşte firul unei poveşti 

şi poate identifica şi numi lucruri observate în imagini, pentru ca la 3-4 ani să 

folosească cuvinte şi propoziţii pentru a-şi exprima propriile nevoi, constatări sau 
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trăiri. 

 

 

I.3. Caracteristicile comunicării. De ce şi ce comunicăm? 

 

În primul rând, să constatăm că nu putem să nu comunicăm. În orice moment, 

fie că vorbim, fie că nu, comunicăm, exprimând idei, opinii, păreri, emoţii, 

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

sau psihologice), aspiraţii, dorinţe şi interese, încercând să convingem, să 

influenţăm, sau să educăm. 

 

Ori de câte ori comunicăm, avem în vedere patru obiective majore: 

 să fim recepţionaţi; 

 să fim înţeleşi; 

 să fim acceptaţi; 

 să provocăm o reacţie, constând într-o schimbare de comportament sau de 

atitudine. 

 

Uneori, nu reuşim să atingem niciunul dintre aceste obiective, caz în care am 

eşuat în procesul de comunicare. Dacă ştim de ce comunicăm, ce urmărim, care este 

scopul real, la fel de important este să avem foarte clare răspunsurile şi la întrebările 

următoare: 

 

 Ce vreau să spun? Ce doreşte cealaltă persoană să afle? 

 Cine este persoana din faţa mea?  Ce personalitate are? Ce nevoi, ce aspiraţii, 

ce dorinţe are ea? Cum vede ea lumea? Care sunt convingerile ei? Ce ştie 

despre mesajul meu? 

 Unde are loc dialogul? Care al fi cel mai potrivit loc, cea mai potrivită 

ambianţă? 

 Cum ar fi cel mai bine să transmit mesajul? Verbal, sau în scris? Cu imagini, 

sau în cuvinte? Folosind un limbaj ştiinţific, sau utilizând metafore? Serios, 

sau folosind glume? 
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I.4. Caracteristicile comunicării. De ce (nu) ne înţelegem? 

 

Există mai mulţi factori care influenţează acest lucru: diferenţele de percepţie, 

dificultăţile de exprimare, automatismele, lipsa de interes, emoţiile, diferenţele de 

personalitate. 

Atunci când mesajul nostru nu este înţeles, avem tendinţa de a da vina pe 

celălalt. El este de vină că nu a auzit ce am spus, el este de vină că nu ne-a înţeles, 

el este de vină că nu ne-a acceptat, sau el este de vină pentru că nu a făcut ce am fi 

vrut noi să facă. 

Adevărul este cel auzit, nu cel rostit. Dacă vrem să fim auziţi, înţeleşi, 

acceptaţi şi să provocăm o reacţie pozitivă din partea celuilalt, este sănătos din partea 

noastră să ne asumăm responsabilitatea procesului de comunicare. Dacă celălalt nu 

ne înţelege, acest lucru poate fi din cauza faptului că noi nu am vorbit „pe limba lui”. 

Dacă celălalt nu ne înţelege, noi repetăm ce am spus cu o voce mai tare. Nu 

numai că nu ne va înţelege, dar este foarte probabil să alterăm planul relaţiei. Este 

de dorit să verificăm în ce măsură cuvintele pe care le folosim noi au aceeaşi 

semnificaţie pentru cel din faţa noastră şi, dacă este cazul, să reformulăm mesajul pe 

care vrem să-l transmitem. 

Acelaşi mesaj poate fi interpretat distinct de persoane diferite, sau chiar de 

aceeaşi persoană în situaţii diferite. Pentru a gestiona eficient comunicarea, este 

esenţial să ţinem cont de faptul că oamenii sunt diferiţi şi, de asemenea, că ei se 

comportă diferit în funcţie de context. 

Ţinând cont de propria experienţă de viaţă, noi învăţăm să recunoaştem 

anumite similitudini ale situaţiilor. Acest lucru pe care-l facem de cele mai multe ori 

instinctiv este ceva pozitiv şi face parte din procesul propriei noastre învăţări a 

comunicării. Se poate întâmpla, însă, ca exagerând în această şablonizare a 

comunicării să dăm greş. 

De exemplu, să presupunem că prima dată când am întâlnit o anumită 

persoană, aceasta a avut o atitudine indiferentă, absentă şi chiar de superioritate. Ne 

putem aştepta ca şi data următoare această persoană să aibă o atitudine asemănătoare. 

Am putea da greş deoarece, chiar dacă situaţia ne pare identică, persoana respectivă 

să fie foarte prietenoasă la întâlnirea următoare. Este posibil ca prima dată ea să fi 

avut o supărare pe care noi nu o cunoşteam şi care a influenţat atitudinea sa. 
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Pentru oameni, relaţiile create prin comunicare contează uneori mult mai mult 

decât conţinutul informaţional transmis, astfel că rolul ei este acela de a crea 

comuniunea şi comunitatea. 

 

 

II. Bariere de comunicare şi tipologia lor  

 

Obstacolele / dificultăţile / barierele în procesul de comunicare reprezintă 

orice lucru care reduce fidelitatea sau transferul de mesaj. Principalele obstacole / 

dificultăţi / bariere ce apar în procesul de comunicare pot fi: 

a. Bariere de limbaj care se pot datora următoarelor cauze: 

- aceleaşi cuvinte au sensuri diferite pentru diferite persoane; 

- între interlocutori există deosebiri de pregătire şi experienţă ; 

- starea emoţională a receptorului poate deforma ceea ce el aude; 

- dificultăţi de exprimare; utilizarea unor termeni (cuvinte şi expresii) inadecvate ori 

confuze 

- ideile preconcepute şi rutina care influenţează receptivitatea. 

b. Bariere de mediu 

- climatul de comunicare necorespunzătoare (frig, zgomot, lumină insuficientă); 

- folosirea suporţilor informaţionali necorespunzători ori inadecvaţi (fluturaşi 

informativi care utilizează mulţi termeni tehnici, aşezarea anunţurilor la o înălţime 

prea mare etc.); 

c. Bariere datorate poziţiei emiţătorului sau receptorului 

- imaginea pe care o are emiţătorul sau receptorul despre sine şi despre interlocutorul 

său 

- caracterizarea diferită a situaţiei în care are loc comunicarea de către emiţător şi 

receptor 

- sentimentele şi intenţiile cu care interlocutorii participă la comunicare 

d. Bariere de concepţie 

- existenţa presupunerilor; 

- exprimarea cu stângăcie a mesajului de către emiţător; 

- lipsă de atenţie în receptarea mesajului; 

- concluzii grăbite asupra conţinutului mesajului; 

- lipsa de interes a receptorului faţă de mesaj; 

- rutină în procesul de comunicare. 
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O metodă calitativă de identificare a cauzelor profunde ale obstacolelor / 

dificultăţilor / barierelor în comunicare este analiză perturbaţiilor în comunicare: 

- subiectivism; 

- ascultare incorectă; 

- implicare personală, 

- dezinteres. 

e. Bariere în comunicare determinate de factori interni: 

- Implicare pozitivă: ex .. Îmi place Ion, deci ascult ceea ce are de spus”. 

- Implicare negativă: ex .. Mirela m-a bârfit acum 10 ani, deci interpretez tot ceea 

ce spune că fiind împotrivă mea”. 

- Frică: ex. sunt atât de preocupat de ceea ce voi spune după aceea încât nici nu 

pot să aud ceea ce spune Mihai. 

- Presupuneri subiective: ex ..Arăţi exact că unchiul meu pe care nu pot să-l sufăr, 

aşa că ori de câte ori vorbeşti îl aud pe el”. 

- Agenda ascunsă: ex ..Îndată ce termin şedinţa mă voi putea duce să joc baschet. 

Hai ”să discutăm acest subiect în şedinţa următoare”. 

- Lumi imaginare: Toţi avem ”lumi imaginare” interpretarea noastră personală a 

lucrurilor şi ideilor pe care le protejăm cu grijă. 

- Diferenţele de percepţie: Modul în care privim noi lumea este influenţat de 

experienţele noastre anterioare, astfel că persoane de diferite vârste, naţionalităţi, 

culturi, educaţie, ocupaţie, sex, temperamente, etc. vom avea alte percepţii şi vor 

recepta situaţiile în mod diferit. 

- Concluzii grăbite: Adeseori vedem ceea ce dorim să vedem şi auzim ceea ce dorim 

să auzim, evitând să recunoaştem realitatea în sine. 

 

Comunicarea decurge în două planuri, planul conţinutului şi al relaţiei. 

Uneori, fără să ştim de ce, un om ne poate fi simpatic, iar altul antipatic. Planul 

conţinutului transmite informaţii, în timp ce planul relaţiei transmite informaţii 

despre informaţii. Cuvintele (conţinut) transportă idei, noţiuni şi concepte, în timp 

ce tonul vocii şi limbajul corpului (relaţie) transmit atitudini, emoţii şi sentimente.  

 

Planul conţinutului reprezintă CE se comunică, în timp ce planul relaţiei 

concretizează CUM se comunică, definind astfel planul conţinutului. 
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Aşa cum am văzut din propria noastră experienţă de viaţă, sensul comunicării 

dialogale este puternic influenţat, chiar determinat de multe ori de planul relaţiei. 

Dacă între cele două planuri ale comunicării există concordanţă, atunci avem 

încredere în ceea ce spune celălalt care ne poate fi simpatic. În caz contrar, dacă 

percepem o disonanţă între planul conţinutului şi cel al relaţiei, atunci nu avem 

încredere în mesaj, celălalt ne poate deveni antipatic, putând, uneori, declanşa 

mecanismele de apărare ce ne caracterizează pe fiecare în parte. În astfel de situaţii, 

nu ne mai concentrăm asupra mesajului, ci asupra modului în care ne putem apăra 

interesele, nevoile, sau de anumite pericole reale sau imaginare percepute de noi. 

Dacă percepem ca pozitive informaţiile din planul relaţiei, atunci lucrurile 

spuse de celălalt ne pot părea interesante şi chiar savante. Planul relaţiei transmite 

semnale de dominanţă sau de supunere, de prietenie sau de duşmănie. Relaţia poate 

fi pozitivă (simpatie, prietenie, acceptare, admiraţie, aprobare), neutră (indiferentă), 

sau negative (disconfort, dominanţă, duşmănie, dezaprobare, respingere, dispreţ). 

Să ne imaginăm mai multe modalităţi de a spune, de exemplu, „Bună treabă!”. 

Aceleaşi cuvinte pot fi percepute ca o laudă, sau, dimpotrivă, dispreţ sau 

bagatelizare. În funcţie de dispoziţia pe care o avem, putem interpreta aceste cuvinte 

ca pe un reproş, chiar dacă intenţia celuilalt nu a fost aceasta. Dacă relaţia este 

pozitivă, atunci este foarte probabil ca percepţia să fie de apreciere, laudă. Dacă 

relaţia este negativă, vom percepe aceleaşi cuvinte ca pe un reproş, o devalorizare, 

caz în care ne vom apăra. Atunci când relaţia este negativă, planul relaţiei devine 

mai important decât cel al conţinutului. Comunicarea este deturnată, iar ceea ce se 

întâmplă în continuare este un şir de replici de atac sau apărare.  

Relaţiile partenerilor devin pur emoţionale, iraţionale. Tonul agresiv, ironic, 

cicălitor, arogant, sau plângăcios, gesturile agresive, triviale, sau dispreţuitoare 

devin factori de alterare ai comunicării. 

 

Ce este de făcut atunci când planul relaţiei este alterat? În acest caz, este 

practice inutil să continuăm discuţia la nivel raţional. Dacă celălalt a declanşat 

mecanismele de apărare, semn că este în stres negativ, singurul lucru pe care îl putem 

face dacă vrem să revenim la comunicarea de interes comun şi de satisfacere 

reciprocă a unor nevoi, este de a-l ajuta pe celălalt să iasă din stres, de a modifică 

relaţia. 

 

Sociolingvistica pune accentul pe diversitatea modalităţilor de comunicare. 
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Contextul în care se manifestă cel mai vizibil aceste modalităţi este în primul rând 

dialogul. 

Dar orice dialog, indiferent de tipul său, beneficiază de următoarele elemente: 

 Idiolect = mod propriu de vorbire a unui individ, la un moment dat 

 Sociolect = mod propriu de vorbire a unui grup la un moment dat 

 Situaţia de comunicare: 3 parametri care determină profilul situaţiei de 

comunicare- 

- Locul = continuitate spaţială 

- Momentul = continuitate temporală 

- Relaţia de rol E-R = continuitate socială şi psihologică 

 

În cadrul idiolectului există mai multe registre de comunicare. Alegerea 

acestor registre depinde de situaţia de comunicare, care poate fi: 

 Congruentă (presupune o armonie între cei trei parametri ai situaţiei de 

comunicare) 

 Incongruentă sau disonanţa (ceva nu se potriveşte între cei trei parametri 

ai situaţiei de comunicare) 

 

Incongruenţa sau disonanţa în comunicarea dialogală este cel mai des legată 

de blocajul psihologic pe care partenerii îl resimt datorită unor cauze multiple care 

cel mai bine pot fi dînlăturate sau cel puţin diminuate sub aspectul efectelor produse 

dacă la nivelul partenerilor funcţionează fenomenul numit psihologic empatie. 

Empatia constituie una dintre dimensiunile semnificative ale inteligenţei 

emoţionale. 

S. Marcus (1997) o defineşte ca fiind "un fenomen psihic de retrăire a stărilor, 

gândurilor şi acţiunilor celuilalt, dobândit prin transpunerea psihologică a eului 

într-un model obiectiv de comportament uman, permiţând înţelegerea modului în 

care celălalt interpretează lumea". 

 

Empatia se construieşte pe deschiderea spre sentimentele celorlalţi, pe 

abilitatea de a citi informaţiile primite pe cale nonverbală. 

 

S. Marcus apreciază că punctul nodal al conceptului empatic îl reprezintă 

conduita  retrăirii stărilor, gândurilor, acţiunilor celuilalt de către propria persoană 

prin intermediul unui proces de transpunere substitutivă în psihologia partenerului.  
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Empatia este realizată prin transpunerea imaginativ-ideativă în sistemul de 

referinţă al altuia - respectiv preluarea modului de a gândi şi de a realiza rolul social 

- şi transpunerea emoţională, acţiunea de activare a unei experienţe, de substituire în 

trăirile lui menţionate prin identificarea afectivă a partenerului, preluarea stării lui 

de spirit. 

 

         II.1.  Conversaţia cu încărcătură emoţională  (Salter, 1961) 

 

Pentru început, subiectul trebuie să înveţe să exprime verbal ceea ce simte, nu 

ceea ce gândeşte, astfel încât să realizeze diferenţa între cuvintele care exprimă stări 

afective şi cuvintele care exprimă gânduri sau acţiuni. 

Exemple: : 

- cuvinte care exprimă stări afective: doresc, detest, ador, mă bucur, îmi păsa, 

iubesc, invidiez, mi-e dor etc. 

- cuvinte care exprimă idei sau acţiuni: presupun, cred, consider, îmi imaginez, 

înţeleg, concluzionez etc. 

Ulterior subiectul trebuie să utilizeze cât mai frecvent termeni legaţi de 

propria persoană (”eu”, ”mie”) împreună cu cuvintele care se referă la stări afective. 

 

II.2.  Tehnica autodezvăluirii 

Subiectul trebuie să se antreneze să comunice într-o manieră mai apropiată. 

Se apelează la relatarea unor evenimente (experienţe emoţionale) în vederea uşurării 

exprimării sentimentelor autentice. În acest mod subiectul conştientizează şi alte 

tipuri de sentimente şi îi este tot mai uşor să discute liber despre acestea. 

Cel care ascultă trebuie să-şi controleze propriile trăiri şi sentimente, să caute 

să surprindă toate nuanţele relatării (povestirii) şi să intre, pe cât posibil, în ”pielea” 

personajului care povesteşte. 

 

 

 

 

 

 

II.3.  Tehnica acordării afecţiunii 
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În cadrul relaţiilor apropiate, oamenii se tem să-şi exprime sentimentele de 

afecţiune de teamă de a nu fi exploataţi, de a nu se profita de pe urma lor, de a nu 

părea slabi sau dependenţi. 

Tehnica acordării afecţiunii aparţine lui Richard Stuart (1973) şi implică 

următoarele obiective :  

- să determine pe fiecare partener să devină conştient de ceea ce îi face plăcere 

celuilalt şi nu de ceea ce îl enervează; 

- să înveţe persoana; 

- să realizeze în mod deliberat acele acţiuni care oferă satisfacţie partenerului 

său. 

Se folosesc modele de exerciţii prin intermediul cărora subiectul este învăţat 

să acorde sprijin, încredere şi afecţiune celuilalt. 

Comunicarea eficientă implică exprimare deschisă şi ascultare, în timp ce 

comunicarea ineficientă presupune refuzul părţilor de a-şi împărtăşi în mod deschis 

sentimentele şi refuzul de a asculta ce are de spus celălalt. 

Empatia afectivă presupune conştientizarea a ceea ce simte celălalt pe baza 

afirmaţiilor acestuia. În timpul practicării acestei tehnici nu trebuie să fim de acord 

sau nu cu celălalt, ci doar să parafrazăm spusele lui şi să-i detectăm stările afective.  

 Este indicată  adoptarea unui ton calm şi liniştit, în timp ce utilizăm expresii 

de tipul: 

”Mi se pare că tu vrei să spui că...” 

”Se pare că...” 

”Aş dori să mă asigur că am înţeles ceea ce vrei să spui...” 

Întăririle pozitive se referă la transmiterea unor mesaje pozitive către 

interlocutor, chiar în toiul unei dispute. În acest mod, acesta se simte respectat şi 

apreciat. De multe ori în viaţă simţim pornirea de a rupe relaţiile cu semenii noştri, 

pentru că ei ne exploatează, sunt prea egoişti sau insensibili. Totuşi avantajul 

menţinerii unor relaţii bune cu aceştia este mai mare decât pierderea dialogului cu 

ei. Un lucru pozitiv spus unei persoane cu care suntem în dispută ajută la salvarea 

aparenţelor, la ascultarea punctului nostru de vedere, astfel că mesajul transmis de 

noi va avea un caracter mai realist şi un impact mai mare decât orice conflict. 

Comunicarea empatică implică trei abilităţi specifice de comunicare: 

- exprimarea emoţiilor - „a te pune în pielea celuilalt”, reprezintă a te apropia cât 

mai mult posibil de experienţa personală a interlocutorului 
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- manifestarea înţelegerii faţă de sentimentele celuilalt - indicarea prin gesturi, 

expresii, postură fizică sau atingere fizică 

- punerea sentimentelor persoanei intervievate în cuvinte (exprimarea verbală), 

foarte importantă atunci când persoana este incapabilă să articuleze anumite emoţii, 

din diferite motive (bariere de limbaj, incapacitatea de a exprima anumite sentimente 

la un moment dat, stare de confuzie).  

 

Putem obţine comunicarea sentimentelor reale ale partenerului nostru de 

dialog dacă noi ne comunicăm propriile sentimente după cum urmează: 

• Comunicarea disponibilităţii de a asculta opinia celuilalt. În dialog se face prin: 

1. Contact vizual variat 

2. Postură relaxată 

4. Înclinarea către partener 

5. Rotirea către partener 

6. Distanţă adecvată 

• Comunicarea interesului şi facilitarea povestirii istoriei personale prin 

1. Încuviinţarea din cap 

2. Exprimarea simplă a interesului 

3. Tonul vocii 

4. Evitarea întreruperii 

5. Repetarea cuvintelor cheie 

6. Întrebări simple 

7. Întrebări deschise 

8. Parafrazarea (reflectarea emoţiilor şi afectelor) 

• Comunicarea respectului faţă de valoarea, integritatea şi abilităţile 

individului 

1. Utilizarea unui limbaj nonevaluativ şi noncategoric, sentenţios 

2. Utilizarea numelui interlocutorului 

3. Afirmaţii pozitive despre cel cu care se discută 

4. Evitarea gesturilor şi răspunsurilor stereotipe 

5. Lăsarea opţiunii libere 

 

Într-o lume din ce în ce mai grăbită ne vine tot mai greu să dăm dovadă de 

răbdarea de a-i asculta pe ceilalţi înainte de a ne exprima propriile dorinţe. Vrem ca 

ceilalţi să ne înţeleagă dorinţele fără a fi dispuşi să le acordăm noi mai întâi această 
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şansă. Şi chiar dacă îi ascultăm, de multe ori o facem doar din dorinţa de a replica, 

de a întrerupe, de a spune după ce auzim doar câteva cuvinte: ”Te înţeleg perfect, 

stai să-ţi spun cum mi s-a întâmplat şi mie exact la fel!” 

 

Ascultăm judecând, criticând, evaluând, interpretând, suprapunând propriul 

nostru ego, propriile noastre valori, propriile noastre experienţe personale peste ceea 

ce auzim de la cel care se găseşte în faţă noastră. În aceste situaţii informaţiile primite 

prin dialog vor fi puţine şi cel mai adesea inautentice. Este esenţial în orice dialog 

să controlăm ce exprimăm atitudinal. Avem două registre fundamentale pe care le 

accesăm întotdeauna când intrăm în dialog cu semenii noştri: unul pozitiv şi unul 

negativ. Cel mai adesea ceea ce ni se pare a fi neutralitate este un conţinut negativ: 

dezinteres, lipsa motivaţiei pentru comunicare. 

 

Pozitiv: atitudini ego-constructive, de împuternicire, de autoactualizare 

(fericire, securitate, mulţumire, încredere în sine, autovalorizare, dragoste, 

optimism, căldură) 

Negativ: în general atitudini de autodistrugere (vinovăţie, resentimente, 

teamă, depresie, dezgustare, revoltă, respingere, ostilitate, dezaprobare). 

 

Atunci când informaţia primită de la o persoană nu este suficientă, veţi pune 

întrebări pentru a defini problema în alt fel. Întrebările puse determină direcţia 

conversaţiei. 

Uneori , acestea vor irita persoană respectivă sau, în continuare, informaţia va 

fi suficientă. De obicei întrebările se pun pentru: 

- a obţine detalii importante 

- a clarifica folosirea termenilor 

Întrebările trebuie astfel formulate, încât să nu pară ameninţătoare pentru 

interlocutor. Asiguraţi-vă că aveţi un motiv bun pentru a le pune, identificaţi clar ce 

doriţi să aflaţi, folosiţi coduri non verbale şi acceptaţi responsabilitatea unor întrebări 

nu prea bine formulate. 

 

 

II.4. Cum să punem întrebări:  
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 Formulaţi întrebările clar şi concis: Cu cât întrebarea este mai lungă cu atât 

este mai greu de urmărit. La întrebările scurte se răspunde mult mai uşor decât 

la cele lungi ; 

 

 Punând mai multe întrebări odată creaţi confuzii. Ascultătorii nu vor şti la 

care să răspundă; 

 

 Lăsaţi o pauză după întrebare: Este nevoie de timp pentru formularea 

răspunsurilor şi pentru a se gândi puţin la ceea ce se va răspunde. Când o 

întrebare nu este urmată de un “ timp de gândire ” ascultătorii tind să evite să 

răspundă, tind să creadă că nu li se acordă timp pentru a-şi formula răspunsul. 

De asemenea, cei care tind să răspundă mai repede sunt singurii care răspund 

la modul general. Dacă nu primiţi răspunsul nu încercaţi să vă răspundeţi la 

propria întrebare, ci reformulaţi-o sau spuneţi ceva care să facă legătura cu o 

alta problema ce urmează a fi discutată; 

 

 Formulaţi mai curând întrebări deschise decât întrebări închise: 

Întrebările deschise încurajează răspunsurile şi încep cu “ce”, “de ce”, “cum”, 

“când”, “unde”, “cine”; Întrebările închise permit numai răspunsuri prin da 

sau nu şi sunt “încărcate”, “dirijate”, sau ameninţătoare. Tonul şi inflexiunile 

vocii pot indica faptul că vorbitorul are deja un răspuns la întrebare când de 

fapt nu este aşa. Sensul de ameninţare al unei întrebări poate fi redat prin tonul 

şi inflexiunile vocii sau prin alegerea cuvintelor. 

 

 Puneţi întrebarea într-o manieră pozitivă: În loc de a formula întrebarea: “ 

De ce nu merge planul acesta?”, folosiţi formula ”Ce probleme vom avea de 

depăşit dacă adoptăm planul acesta?”. În loc de “ Ce a mers rău la seminarul 

acesta?” , întrebaţi “ Ce ar fi trebuit să facem în seminarul acesta ca rezultatul 

să fi fost mai bun?” ; 

 

 Evitaţi întrebările care implică existenţa unei modalităţi total greşite sau 

a unei modalităţi perfecte de a crede sau de a acţiona, în zone ca relaţiile 

interumane, atitudini, valori, obiceiuri, credinţe şi comportamente. 

Interacţiunea umană este mult prea complexă pentru a ţine la “răspunsuri” 

obişnuite ; Întrebări cu conţinut moralizator sau care cer un standard absolut: 
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“Care este singura cale justă de a ne comporta unii faţă de alţii?” sau ”Cum 

ar putea o persoană inteligentă să creadă aşa ceva?’” sau “Cum se formează 

corect membrii personalului?” sau “Care este răspunsul la problemele 

noastre legate de angajaţi?” etc. 

 

 Ascultaţi răspunsul verbal şi observaţi-l pe cel non verbal în cazul fiecărei 

întrebări. Observaţi-le atent. Ascultaţi-vă pe dumneavoastră înşivă: 

cuvintele, tonul şi inflexiunile vocii. Când puneţi întrebarea, fiţi conştienţi de 

sentimentele personale, de tensiunile şi postura corpului, de mişcarea ochilor 

şi mimică; Trebuie simţit climatul din încăpere şi atmosfera din cadrul 

relaţiilor interpersonale ca răspuns la întrebări. Când se formulează un răspuns 

verbal ascultaţi fără a-l întrerupe, priviţi persoana respectivă fără însă a-i 

pierde din vedere pe ceilalţi membri ai grupului. Concentraţi-vă asupra a ceea 

ce exprimă verbal şi non verbal cel care răspunde. Aceasta vă poate ajuta să 

evitaţi să vă lasaţi furaţi de propriile gânduri în loc să fiţi atenţi la răspunsul 

dat la întrebarea dumneavoastră. 

 

 Felul în care cel care pune întrebarea confirmă primirea răspunsurilor 

poate avea un efect favorabil sau nefavorabil asupra dorinţei celuilalt de 

a participa, de a se exprima.  

 

Dându-şi seama de acest lucru, cel care pune întrebări încearcă să confirme 

primirea răspunsurilor aşa încât sa întreţină o atmosferă în care toţi să se simtă 

liberi să se exprime. Încercaţi să nu alteraţi răspunsul când îl reformulaţi 

pentru a-l confirma. 

 

 

II.5. Răspunsurile 

 

Răspunsurile pe care le daţi într-o conversaţie dovedesc că aţi înţeles ceea ce 

vi s-a transmis. Ele pot să susţină, să interpreteze, să aprecieze şi /sau să critice 

constructiv. 

Clasificarea răspunsurilor: 
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 răspunsuri de susţinere - au rolul de a aproba, de a reduce o tensiune sau de 

a împăca. Când cineva a făcut sau a spus ceva bun este bine să i-o spuneţi. De 

cele mai multe ori lucrurile bune trec neobservate, deşi aprecierea exprimată 

este întotdeauna binevenită şi poate îmbunătăţi relaţia ; 

 răspunsuri irelevante - sunt cele care nu au nici o legătură cu ceea ce s-a 

discutat ; 

 răspunsuri tangenţiale - sunt cele în care se recunoaşte în treacăt ce s-a 

discutat şi apoi se spune altceva (adică se schimbă subiectul); 

 răspunsurile contradictorii - sunt cele în care mesajul verbal contrazice 

mesajul non verbal şi scad valoarea mesajului primit; 

 răspunsurile care întrerup - sunt acele răspunsuri date de persoane care 

intervin în discuţie, înainte ca cel care vorbeşte să-şi fi transmis mesajul 

complet. De obicei oamenii întrerup când cred că ei ştiu mai bine despre ce 

este vorba, când cred că ştiu ce se va spune sau nu acordă suficientă atenţie 

subiectului. Când întrerupeţi pe cineva, aşteptaţi-vă la o reacţie defensivă. Cu 

cât întrerupi mai mult, cu atât înrăutăţeşti situaţia şi, implicit comunicarea. 

 

 

II.6. Relaţia dintre părinţi şi copii 

 

Despre relaţia dintre părinţi şi copii s-a scris foarte mult şi s-au realizat multe 

cercetări în ultima vreme. Se ştie deja, de foarte mult timp, că părinţii reprezintă 

primul model social de influenţare a copiilor şi că aceştia contribuie la formarea 

concepţiei despre viaţă, a modelului de comportare şi de relaţionare a copiilor. 

 

Modelele educaţionale aplicate de părinţi în relaţiile cu copiii pot avea 

influenţe negative asupra dezvoltării personalităţii acestora. Din acest motiv este 

important ca părinţii să găsească un echilibru în ceea ce priveşte organizarea şi 

controlul copilului şi cerinţele pe care le au de la aceştia. 

 

 

 

Copilul are nevoie de un climat familial echilibrat în care să se simtă în 

siguranţă şi de o comunicare eficientă cu părinţii săi. Acest lucru este posibil dacă 

aceştia din urmă sunt atenţi la nevoile copilului, se preocupă de educaţia lui, dacă  
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dau dovadă de înţelegere, sunt afectuoşi şi calmi şi participă la evenimentele 

importante din viaţa lui. Totodată, este necesar ca părinţii să fie fermi, să stabilească 

limite şi să nu lase copilul să facă tot ceea ce vrea, aspecte care pot fi îndeplinite 

printr-o comunicare adecvată părinte - copil. 

Ca orice altă relaţie, relaţia părinte - copil este una complexă, care începe să 

se construiască încă din primele zile de viaţă ale copilului şi care impune foarte multe 

condiţii - răbdare, dăruire, înţelegere, atenţie, dragoste, comunicare şi tot aşa mai 

departe. Această relaţie se bazează atât pe comunicarea verbală, cât şi pe cea 

nonverbală – gesturi, mimică, ton al vocii, postură care să întărească cele comunicate 

verbal de părinte. 

Pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii copilului şi pentru dezvoltarea 

unei relaţii adecvate şi a unei comunicări eficiente între părinte şi copil, pe lângă 

satisfacerea nevoilor de bază ale copilului, foarte importante sunt şi nevoile 

emoţionale ale acestuia şi anume: 

- respectul: chiar dacă este doar un copil, el are nevoie de respectul şi de valorizarea 

celorlaţi, ca orice alt individ. Respectarea copilului înseamnă oferirea de alternative, 

explicarea motivelor care impun un comportament sau altul, libertatea de exprimare 

şi de a lua decizii şi multe alte lucruri; 

- sinceritatea: copiii au nevoie de a cunoaşte oamenii şi de a avea încredere în ei, cu 

atât mai mult în părinţii lor. Minciunile sau adevărul spus pe jumătate nu fac altceva 

decât să-i facă să fie confuzi şi să-şi dezvolte un stil de comunicare bazat pe minciună 

şi nesinceritate;  

- acceptarea: copilul are nevoie să fie acceptat şi valorizat de părinţii săi indiferent 

de succesul sau insuccesul acţiunilor sale, lucru care se poate realiza atât prin 

încurajări verbale cât şi prin încurajări nonverbale. Din acest punct de vedere, în 

general, părinţii au mai mult tendinţa de a valoriza şi recompensa succesul copilului 

şi de a critica sau pedepsi eşecul acestuia. În timp, această atitudine a părinţilor duce 

la deteriorarea comunicării dintre cele două generaţii şi nu-l fac pe copil decât să se 

ferească de ei şi să-i mintă, pentru a nu fi criticat sau a i se aduce din nou reproşuri;  

 

- dragostea: un copil are nevoie de dragostea părinţilor săi tot timpul adică atât în 

momentele fericite cât şi în cele triste. Părintele îşi poate exprima dragostea faţă de 

copil atât verbal, cât şi nonverbal – îmbrăţişări, strângeri de mână, mângâieri etc. 

Alternarea comportamentelor de manifestare a dragostei cu cele de neglijare, de 
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indiferenţă sau cu cele agresive, îl pot face pe copil să nu mai aibă încredere în 

părinţii săi, să-i evite, să-i mintă sau, mai rău, sa-i respingă;  

- răbdarea: unui copil nu i se poate cere ceva ”aici şi acum”, ci are nevoie de timp 

şi de explicaţii pentru a se putea adapta unui comportament sau altul solicitat de 

adult. Cei mai mulţi părinţi se aşteaptă şi doresc ca, o dată ce au cerut un anumit 

lucru copilului lor, acesta să-l realizeze fără a lua în considerare faptul că, mai întâi, 

copilul are nevoie să înţeleagă de ce este necesar acel lucru; 

- timpul: copilul are nevoie de compania şi atenţia părinţilor săi. Nu se poate construi 

o relaţie între părinte şi copil atâta timp cât părintele nu are timp pentru copilul său, 

este la serviciu mai toată ziua sau are alte priorităţi atunci când este acasă; 

- corectitudinea: este important ca, copiii să cunoască regulile iar, o dată ce acestea 

au fost stabilite (în colaborare cu copiii), aplicarea lor să fie corectă şi constantă; 

- înţelegerea: relaţiile, în general, se bazează pe înţelegere astfel că, şi copilul, are 

nevoie să fie ascultat şi înţeles de părinţii săi. 

 

Bineînţeles lista de mai sus poate continua iar motivul pentru care am adus în 

discuţie aceste nevoi emoţionale ale copiilor nu este întâmplător deoarece tot mai 

mulţi părinţi tind să le piardă din vedere şi să se axeze doar pe satisfacerea nevoilor 

de bază ale copilului – hrană, sete, îmbrăcăminte, locuinţă, somn. În prezent, părinţii 

sunt foarte interesaţi de aspectul financiar, muncesc mult, uneori toată ziua, motivaţi 

de gândul: ”copilului meu să nu-i lipsească nimic!” şi, ca atare, nu mai au când să 

construiască o relaţie cu copilul lor, nu mai au când să discute cu el şi să-l asculte, 

să-l cunoască şi să-l facă să aibă încredere în ei. Copilul îşi vede din ce în ce mai 

puţin părintele, este singur majoritatea timpului, dacă este mai mic, sau îşi petrece 

toată ziua în compania calculatorului sau a prietenilor, dacă este mai mare. 

 

Ca şi orice altă relaţie, construirea unei relaţii pozitive între părinte şi copil 

este una care necesită multă muncă şi efort pentru a o face puternică şi de succes.     

Dar cui îi revine sarcina de a desfăşura această muncă şi de a depune un astfel 

de efort?  Cei mai mulţi specialişti vorbesc de rolul deosebit de important pe care îl 

au părinţii în cadrul acestei relaţii, poate doar şi pentru simplul fapt că ei sunt adulţi, 

au o experienţă de viaţă şi o personalitate deja formată.  

Foarte mulţi autori au formulat tot felul de sfaturi şi recomandări pentru 

părinţi, mai ales, şi pentru copii, cu scopul de a-i ajuta să aibă o relaţie cât mai 

armonioasă şi o comunicare cât mai eficientă. Dar, pentru că obiectivul nostru în 
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această lucrare este acela de a evidenţia şi argumenta propriile noastre idei asupra 

acestei problematici, vom trece, în rândurile de mai jos, la enumerarea propriu-zisă 

a acestora. 

Pentru că relaţia părinte-copil este deosebit de complexă şi implică foarte 

multe aspecte, ne vom concentra atenţia doar asupra unora dintre acestea, acelea 

care, în opinia noastră, ar fi mai importante. De exemplu: ce poate face un părinte 

pentru a comunica eficient cu copilul său? Iată o întrebare la care vom încerca să 

formulăm unele răspunsuri în continuare.  

Părinţii, în general, au tendinţa de a discuta cu copiii lor despre notele pe care 

le-au obţinut la şcoală, despre temele pe care le au, despre cât, cum şi la ce materii 

au învăţat sau motivele pentru care nu au învăţat, adică, cu alte cuvinte, despre 

temele pe care îi interesează mai ales pe ei ca părinţi, comunicarea axându-se, în 

astfel de situaţii, mai ales pe emiţător – de obicei părintele şi mai puţin pe receptor 

– copilul. Pentru ca părinţii să aibă o comunicare eficientă cu copiii lor, acest lucru, 

din păcate, nu este suficient.  

Părinţii trebuie să fie conştienţi nu numai de importanţa lor ca emiţători ai 

unui anumit mesaj, ci şi de cea a emiţătorului pentru că, în funcţie de feedback-ul 

oferit, se poate observa dacă mesajul a fost clar, concis şi corect înţeles de emiţător. 

Copilul va comunica cu plăcere cu părintele său dacă temele de discuţie vor fi de 

interes comun şi dacă părintele nu va domina discuţia, va avea răbdare şi o atitudine 

deschisă, nu va ridica vocea şi îşi va asculta copilul, va oferi exemple şi se va asigura 

că mesajul său a fost corect înţeles. Aceste lucruri îl vor face pe copil să aibă 

încredere în părintele său, să fie sincer cu el şi să nu îl mintă, să-i ceară ajutorul 

atunci când are nevoie şi să ştie că se poate baza pe acesta. 

Un alt aspect care ţine de comunicarea dintre părinte şi copil este acela că, în 

discuţiile avute cu copiii lor, părinţii vorbesc foarte mult despre ceea ce simt, despre 

modul în care s-au simţit într-o anumită situaţie, despre ”suferinţa”, ”ruşinea” sau 

”indispoziţia” pe care le-a creat-o un anumit comportament al copiilor lor sau o 

anumită acţiune, pierzând din vedere faptul că şi aceştia au sentimente şi emoţii şi 

că, poate, şi pentru ei acele acţiuni au fost dificile, ruşinoase sau dureroase.  

Părinţii nu trebuie să uite că şi copiii pot avea momente de nelinişte, de 

îngrijorare, de nesiguranţă sau de tristeţe, de neîncredere în propriile puteri sau de 

incertitudine, în astfel de momente fiind cu atât mai important ca ei să fie lângă copiii 

lor, să-i sprijine, să aibă încredere în ei, să-i asculte şi să-i încurajeze. Un copil care 

observă că părinţii săi sunt alături de el doar în momentele în care are succes sau 
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atunci când face lucrurile ”corect”, îşi va crea o imagine greşită despre părinţii săi, 

încercând ca, în timp, să evite cât mai mult discuţiile cu ei. O astfel de situaţie duce, 

foarte probabil, la tensionarea şi deteriorarea relaţiilor dintre cele două părţi şi, ca 

urmare, şi a comunicării, constituind obstacole în comunicare părinte-copil. 

Toate acestea ne fac să vedem, încă o dată, faptul că nu se poate consolida o 

relaţie armonioasă între părinţi şi copii şi, ca urmare, nu poate exista o comunicare 

adecvată între cele două părţi, dacă părinţii nu dau dovadă de încredere în copiii lor, 

adică dacă nu ţin cont de opiniile şi ideile lor, dacă nu îi sprijină în deciziile pe care 

le iau, dacă nu sunt alături de ei la ”bine” şi la ”greu”.  

Un alt aspect care ţine de relaţia dintre părinte şi copil este acela că aceasta ar 

trebui să se bazeze pe toleranţă şi nu pe agresivitate, forţă. Limitele toleranţei 

trebuie, totuşi, să se situeze la nivelul la care să nu devină nocive pentru copil şi să 

nu se transforme în nepăsare, indulgenţă necondiţionată. Părinţii nu pot comunica cu 

copiii lor prin ţipete, crize de isterie, îmbrânceli, lovituri sau pedepse drastice, 

precum nu pot realiza acest lucru nici prin indiferenţă, supraprotecţie, absenţa 

regulilor, a responsabilităţilor sau a sancţiunilor. 

Dar relaţia (comunicarea) părinte - copil nu presupune numai respectarea 

cerinţelor mai sus prezentate ci a şi multor alte condiţii, dintre care am dori să le mai 

amintim pe următoarele: 

 copilul are nevoie de intimitate, la fel ca orice alt individ, astfel că este 

important ca părinţii să-i respecte intimitatea, fapt care îl va face pe copil să 

aibă încredere în părinţii săi şi să comunice cu aceştia; 

 este necesar ca părinţii să ţină cont şi de nevoile copilului lor atunci când vor 

impune reguli şi norme; de asemenea, pe cât posibil, acestea nu vor fi impuse 

în absenţa copilului ci împreună cu acesta deoarece în acest fel le va înţelege 

mai bine, va fi mai responsabil şi se va angaja în respectarea lor;  

 

 părinţii îl vor ajuta pe copil să-şi dezvolte o imagine de sine pozitivă. Pot 

realiza acest lucru prin încurajări şi aprobări verbale şi/sau nonverbale, 

complimente, prin asigurarea copilului că arată bine şi că este capabil de 

performanţe şi realizări deosebite, că este isteţ şi descurcăreţ. Totuşi, părinţii 

nu vor exagera în această privinţă cunoscut fiind faptul că insistarea pe aceste 

aspecte îl pot frustra pe copil şi poate avea mai mult efecte negative decât 

pozitive; 
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 chiar dacă părinţii nu sunt de acord cu prietenii copilului sau cu participarea 

lui la activităţile de grup, vor încerca să accepte acest lucru sau, acolo unde 

este cazul, vor discuta cu acesta despre eventualele riscuri şi pericole, dar pe 

un ton calm şi liniştit, cu o voce caldă şi înţelegătoare; 

 una, poate, dintre cele mai importante condiţii ale unei bune relaţii părinte-

copil, ca de fapt în oricare altă relaţie, este aceea că părintele trebuie să arate 

afecţine faţă de copilul său. Dar ce înseamnă, de fapt, să fii afectuos cu copilul 

tău? A fi afectuos cu copilul tău însemnă foarte multe lucuri, de care am mai 

vorbit deja pe parcursul lucrării noastre şi pe care trebuie să le amintim ca să 

înţelegem cât mai bine semnificaţia acestui cuvânt. Astfel, o relaţie 

caracterizată prin îmbrăţişări, zâmbete, strângeri de mână, încurajări, săruturi 

are foarte multe şanse de a persista în timp şi de a se dezvolta decât o relaţie 

care se caracterizează prin critici, ţipete, jigniri, lipsa atingerilor fizice sau a 

încurajărilor. Nu este vorba de a-ţi răsfăţa copilul ci de a veni în întâmpinarea 

nevoilor sale fireşti despre care am mai vorbit deja. 

 

Toate ideile de mai sus nu au cum să nu te facă să vezi şi să înţelegi că în cadrul 

relaţiei părinte-copil este foarte importantă comunicarea. Pentru o comunicare 

eficientă părinte-copil sunt necesare mai multe lucruri din partea părinţilor, mai ales: 

efort, răbdare, mesaje clare şi concise, atenţie, afecţiune, timp, respect şi încredere. 

Toate acestea pot asigura evitarea obstacolelor în comunicare, feedback şi alterarea 

rolurilor de emiţător şi receptor la cei doi parteneri ai comunicării. 

 

 

 

 

 

III. Comunicarea dintre pãrinţi  și copii 

Problema comunicării în relaţia părinţi – copii este o problemă complexă şi 

totodată importantă. Deşi pare simplu la prima vedere, actul comunicării dintre 

părinte şi copil este foarte dificil şi presupune cunoaşterea de către părinţi a unor 

condiţii ce trebuie respectate pentru realizarea unei comunicări eficiente. Desigur, 

toţi părinţii comunică, mai mult sau mai puţin cu copiii lor, iar felul în care o fac este 

foarte variat, dar nu toţi ştiu că dacă nu sunt respectate condiţiile de bază, 

comunicarea este ineficientă şi nu va da rezultatele aşteptate. 
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 În comunicarea cu proprii copii se presupune că părintele îşi cunoaşte cel mai 

bine copilul, îi cunoaşte particularităţile şi nivelul de dezvoltare fizică şi psihică şi 

ştie cum a acţionat în educarea lui pentru a găsi cea mai bună cale spre o comunicare 

eficientă. Considerăm că prin comunicare eficientă  trebuie să se înţeleagă  acea 

comunicare ce are efect pozitiv ascendent asupra copilului, atât sub aspect educativ 

cât şi asupra dezvoltării trăsăturilor de personalitate şi a atitudinii acestuia. 

 Un alt aspect al comunicării părinte-copil, îl constituie faptul că ea se 

desfăşoară pe baza unui cod, iar acesta diferă de la o familie la alta în funcţie de mai 

mulţi factori: nivelul de educaţie şi cultură, condiţiile de viaţă, provenienţa socială, 

conduita morală, principiile şi convingerile părinţilor etc. În cadrul familiei codul 

comunicării în relaţia părinte-copil este cunoscut de ambele părţi (părinţi şi copii) şi 

astfel informaţia poate circula de la emiţător la receptor: părinte – copil (adică de la 

adult la copil şi invers). 

 Totuşi părintele nu este dator doar să-i dea anumite informaţii sau sfaturi 

copilului, ci el trebuie să urmărească impactul pe care acestea îl au asupra 

personalităţii lui atât din punct de vedere emoţional cât şi sub aspectul înţelegerii de 

către copil a informaţiei primite. Părintele trebuie să urmărească atent atitudinea 

(manifestări fizice, mimica, gestica, ascultare docilă, comentariile, modul general de 

acţiune al copilului) ulterioră primirii informaţiilor de către copil, pentru a realiza un 

feed-back al nivelului de înţelegere şi a felului în care acestea au fost receptate de 

către copil. Toate acestea se reflectă într-un mod cât se poate de evident în atitudinile 

şi manifestările copilului (chiar tacite). 

 Părinţii trebuie doar să stăpânească tehnicile de observare  a copilului şi să-şi 

readapteze modul de comunicare în funcţie de reacţiile observate. Pentru aceasta ei 

trebuie să fie familiarizaţi cu câteva condiţii esenţiale ce constituie puncte de pornire 

pe calea unei comunicări eficiente cu copilul. 

 

III.1. Condiţiile unei comunicări eficiente între părinţi şi copii 

 Atitudinea adoptată de părinţi în raport cu copilul – este foarte importantă 

deoarece poate încuraja sau descuraja implicarea copilului în comunicarea cu 

părinţii. Pentru a încuraja iniţiativele de comunicare ale copilului cu părinţii săi, este 

nevoie ca cele două părţi să se situeze pe poziţii de egalitate. Acest aspect nu trebuie 

să genereze comportamente greşite ale copilului cum ar fi: obrăznicia, nesupunerea 

(neascultarea), lipsa respectului faţă de părinţi. Copilul trebuie să păstreze linia bunei 

educaţii având o atitudine de respect faţă de părinţi şi ceilalţi membri ai familiei, 
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fiind „conştient de existenţa unor limite şi a unei ierarhii familiale” (I. & 

D.D.Dolean, pag. 92). 

Relaţiile dintre părinţi şi copii nu trebuie marcate de competiţia dintre ei, de 

orgolii şi de constrângeri. Nu ar trebui să se pună problema de felul „cine e mai tare, 

cine e mai puternic sau cine este câştigător şi cine este perdant”. Este clar că ambele 

părţi au de câştigat sub aspectul comunicării atunci când reuşesc să se privească de 

pe poziţii de egalitate. 

Comunicarea eficientă între părinte şi copil presupune apropiere, empatie, 

deschidere, gândire şi sentimente pozitive, sinceritate şi încredere. 

Părinţii trebuie să câştige încrederea copilului, iar acesta încrederea părinţilor. 

Copilul trebuie să găsească în părinţi prietenii cei mai buni, cărora să le spună orice 

doreşte sau „are pe suflet”, simţind că este ascultat cu atenţie, crezut, înţeles şi ajutat. 

Este bine ca părintele să-i arate copilului că îi acordă atenţie, privindu-l, adoptând o 

mimică ce sugerează liniştea, calmul, înţelegerea. Astfel, copilul se va simţi 

respectat de părinte şi va fi stimulat în a comunica dobândind încredere. Va creşte 

numărul situţiilor în care copilul va avea iniţiative de dialog , de discuţii cu părintele 

pe diverse teme. 

O atitudine autoritară a părintelui se manifestă în cele mai multe cazuri printr-

o comunicare agresivă din partea acestuia în relaţia cu copilul materializată prin 

critică, mustrare, ameninţare, contrazicere, etichetare, umilire, învinuire, ton al vocii 

ridicat, ironic şi reproşuri adresate copilului. Toate acestea au efecte negative asupra 

copilului în plan afectiv-emoţional. Astfel, acesta va avea complexul de inferioritate 

în raport cu părinţii, va înceta să mai aibă iniţiative de comunicare cu aceştia, se va 

închide în sine, se va distanţa de părinţi, va fi marcat de sentimente de vinovăţie sau, 

dimpotrivă, va săvârşi fapte negative ceea ce ar duce la creşterea stării conflictuale 

dintre copil şi părinţi. 

 

Exemple de modalităţi ineficiente de comunicare: 

 

- Critica: Evaluarea negativă a celeilalte persoane, a atitudinilor sau acţiunilor 

sale. 

  „Tu eşti de vină – eşti singurul vinovat pentru problemele pe care le ai”. 

- Etichetarea: Folosirea etichetelor în caracterizarea unei persoane. 

 „Ce prostie! Vorbeşti ca o fată!”; „Eşti exact ca toţi ceilalţi. Toţi sunteţi nişte 

nesimţiţi.” 
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- A da ordine: A ordona altei persoane să facă ceea ce vrei tu să facă. 

„Fă-ţi tema imediat!” „De ce ? - Pentru că aşa am spus eu!" 

- Ameniniţări: Încercarea de a comanda acţiunile celeilalte persoane cu 

ameninţarea ei cu privire la consecinţele negative care vor apărea. 

„O vei face sau dacă nu ...”;  „Dacă nu faci ce spun eu, atunci...” 

- Moralizarea: A spune altei persoane ce ar trebui să facă; „A ţine predici” 

unei alte persoane. 

„Trebuie să-ţi ceri scuze de la el.”; „Ar trebui să ...” 

 

O atitudine indiferentă a părinţilor faţă de nevoia de comunicare a copilului, 

pasivitatea şi neatenţia manifestate faţă de iniţiativele în această direcţie ale copilului 

constituie piedici în calea unei  comunicări eficiente. În astfel de cazuri comunicarea 

dintre părinte şi copil este practic inexistentă sau dacă există este aleatorie, 

needucativă şi deci, ineficientă. 

 Dacă, din dragoste părintească prost înţeleasă de către părinte, acesta nu va 

interveni şi nu va face observaţii copilului atunci când acesta are manifestări sau 

comportamente greşite, negative chiar, - în astfel de momente intervenţia educativă 

a părinţilor şi sfatul părintesc fiind binevenite şi necesare – copilul va interpreta 

indiferenţa părintelui ca o aprobare tacită a faptelor lui şi va continua să procedeze 

aşa. Dragostea părintească nu înseamnă în nici un caz neglijenţă faţă de buna 

educaţie a copilului, ci presupune intervenţia hotărâtă şi oportună a părintelui în 

vederea corijării şi dirijării copilului, pentru dezvoltarea unei personalităţi 

armonioase, complete şi sănătoase. 

 Indiferenţa şi neatenţia părinţilor faţă de dorinţa copilului de a le comunica 

anumite lucruri poate avea urmări grave asupra acestuia. Văzând că părinţii nu sunt 

interesaţi de ceea ce spune el, va căuta să le atragă atenţia în alt mod, prin 

comportamente şi fapte negative: va deveni obraznic, va înjura, va fura, va absenta 

de la şcoală sau va minţi, spunându-le doar ceea ce vor ei să audă şi neglijând 

realitatea. 

 

 III.2. Comunicarea asertivă este o condiţie de bază a unei comunicări 

eficiente între părinţi şi copii deoarece, comunicând asertiv, atât părinţii cât şi copiii 

vor exprima ceea ce simt în anumite situaţii.  

Asertivitatea în comunicare reprezintă abilitatea: 
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- de comunicare directă, deschisă şi onestă, care ne face să avem încredere în noi şi 

să câştigăm respectul celor din jur; 

- de exprimare a emoţiilor şi gândurilor într-un mod în care să ne satisfacem nevoile 

şi dorinţele, fără a le deranja pe cele ale interlocutorului; 

- de a iniţia, menţine şi încheia o conversaţie într-un mod plăcut; 

- de a împărtăşi opiniile şi experienţele cu ceilalţi; 

- de exprimare a emoţiilor negative, fără a te simţi stânjenit sau a-l ataca pe celălalt; 

- de a solicita cereri sau a refuza cereri; 

- de exprimare a emoţiilor pozitive (bucuria, mândria, afinitatea faţă de cineva, 

atracţia); 

- de a face complimente şi de a le accepta; 

- de a spune NU fără să te simţi vinovat sau jenat; 

- este modalitatea prin care elevii îşi dezvoltă respectul de sine şi stima de sine; 

- este modalitatea prin care adolescenţii pot să facă faţă presiunii grupului şi să-şi 

exprime deschis opiniile personale; 

- este recunoaşterea responsabilităţii faţă de ceilalţi; 

- este respectarea drepturilor celorlalte persoane. 

 

Dacă în relaţia părinţi-copii este dominantă comunicarea asertivă, atunci şi 

unii şi alţii vor învăţa să-şi exprime pretenţiile, dorinţele, bucuriile, plăcerile sau 

neplăcerile, să-şi ceară drepturile  şi să spună NU  la momentul potrivit fără a se 

simţi vinovat, fără a se contrazice. 

 Comunicarea asertivă presupune mesaje centrate pe „eu”, renunţându-se la 

mesajele centrate pe „tu”. Copilul are posibilitatea de a cunoaşte sentimentele 

părintelui faţă de faptele şi comportamentele lui şi să se gândească la o modalitate 

de îndreptare. 

 

Mesajele la persoana I sunt focalizate pe ceea ce simte persoana care 

comunică şi pe comportamentul interlocutorului şi astfel se previn reacţiile defensive 

în comunicare.  Exemple: 

1.  „Când nu dai telefon acasă , mă îngrijorez că s-a întâmplat ceva cu tine, 

pentru că nu  ştiu unde ai putea fi.” 

2.  „Când nu respecţi regula, mă supăr, pentru că nu-mi place să nu respectăm 

regulile” 
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3.  „Sunt stânjenit când vorbeşti despre notele mele de faţă cu prietenii mei. O 

să creadă  că sunt un prost.” 

4.  „Când nu mă duci la şcoală dimineaţa la timp voi întârzia şi profesorul va 

fi furios pe  mine. Asta mă face să fiu nervos dimineaţa”. 

  

Mesajele la persoana a II-a „tu” implică judecarea interlocutorului şi 

întrerupe comunicarea datorită reacţiilor defensive pe care le declanşează. 

Exemple: 

1. „Nu ştii să-ţi ţii promisiunile”. 

2. „Iar nu ţi-ai făcut temele!” 

3. „Nu-mi spui adevărul!” 

4. „Vezi-ţi de treba ta!” 

 

Studiile din domeniul educaţional au arătat că deprinderile sociale insuficient 

dezvoltate sunt asociate cu performanţe academice scăzute, probleme emoţionale şi 

comportamentale dificultăţi de adaptare socială. Dificultăţile de stabilire şi 

menţinere a relaţiilor interpersonale reduc calitatea şi frecvenţa experienţelor de 

învaţare, ceea ce duce la scăderea performanţelor şcolare. Deprinderile de 

comunicare şi relaţionare reprezintă un factor protector faţă de comportamentele de 

risc (consum de alcool, droguri, tutun) şi faţă de situaţiile de criză (suicidul). 

Cercetările din domeniul vieţii sociale arată că peste 75% dintre persoanele 

sub 18 ani se simt adesea singure. Problema sentimentului de singurătate la 

adolescenţi este o problemă importantă care necesită o abordare adecvată. 

Sentimentul de singurătate în perioada adolescenţei poate deveni frecvent şi acut. 

Factorii care declanşează şi menţin această stare sunt: deficitul abilităţilor de 

comunicare, de relaţionare, timiditatea, stima de sine scăzută, inabilitatea de 

exprimare emoţională, deprinderi ineficiente de asertivitate, timp îndelungat 

petrecut singur, participarea scăzută la activităţile sociale şi extracurriculare. 

Singurătatea are ca şi consecinţe de lungă durată dezvoltarea depresiei şi anxietăţii 

sociale. Prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare se pot preveni 

stările de afectivitate negativă care îi afectează pe adolescenţi şi care au consecinţe 

negative multiple. 

  

Părintele ar trebui să comunice pozitiv cu copilul sau evidenţiind şi apreciind 

aspectele pozitive care apar în munca, comportamentul, rezultatele la învăţătură ale 
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acestuia, şi, doar, să-i atragă atenţia asupra aspectelor şi faptelor negative pentru a fi 

mai atent şi a nu le repeta în viitor. O astfel de comunicare pozitivă este eficientă 

deoarece, aprecierile părintelui îl vor mobiliza să lucreze în continuare, să aibe 

încredere în el şi o stimă de sine ridicată, să se simtă egalul celor de o vârstă cu el, 

să comunice şi să relaţioneze corect cu cei din jurul lui. 

 

 

IV. Comunicarea în contextul deficienţei de auz 

 

Deficienţa de auz produce o perturbare a funcţiei receptive şi expresive a 

comunicării verbale, fapt care influenţează negativ interrelaţionarea şi 

comportamentul individului (Popescu, 2001).  

 

Cunoaşterea realizată de către copilul care are o deficiență de auz este una 

lacunară, imprecisă şi uneori fară substrat, astfel că procesul învăţării este de cele 

mai multe ori sever afectat. Copilul auzitor are simultan două experienţe senzoriale 

diferite, care se completează reciproc şi se instanţează simultan; el priveşte obiectul 

şi în acelaşi timp aude explicaţiile adultului, ceea ce îl ajută la formarea unei 

reprezentări mentale complexe care permite înţelegerea relaţiei comunicate de către 

emiţător.  

 

Copilul cu deficiență de auz trebuie să facă legătura între două experienţe 

vizuale, care se produc simultan, dar pe care el le poate percepe doar succesiv; 

vorbirea adultului o percepe sub formă de succesiuni rapide de imagini, pe care 

trebuie să le asocieze cu imaginea obiectului (Popescu, 2003). 

 

IV.1. Rolul auzului şi impactul deficienţei asupra dezvoltării 

 

Absenţa auzului duce la limitarea comunicării, influenţând negativ prin 

aceasta asimilarea de informaţii din mediu şi relaționarea cu ceilalţi. Privarea 

senzorială alterează toate construcţiile psihofiziologice ale lumii copilului (Anca, 

2001). 

 Deficienţa de auz afectează copilul în măsuri diferite, mai mari sau mai mici 

(în funcţie de gradul pierderii de auz), atingând însă toate palierele vieţii psihice, atât 

din punct de vedere al calităţii, cât şi cantitativ. Se ştie că, prin ea însăşi, disfuncţia 
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auditivă nu are efect determinant asupra dezvoltării psihice; totuşi ea duce la 

impiedicarea comunicării orale, care stopează dezvoltarea limbajului şi restrânge 

activitatea psihică de ansamblu. Unele forme ale deficienţei de auz pot determina şi 

o întârziere intelectuală, cauzată de modificarea raportului dintre gândire şi limbaj 

(Avramescu, 2007). 

 

Felul în care aude copilul depinde de specificitatea deficienţei acestuia şi de 

protezarea lui. Aşadar, specialistul care se ocupă de copil trebuie să descrie pierderea 

auditivă astfel încât să se poată susţine comunicarea cât mai eficient posibil. 

Specialiştii sunt cei mai în măsură să decidă forma de comunicare adoptată în 

relaţiile cu cu copiii cu deficienţe de auz, în funcţie de nivelul deficienţei, nivelul 

inteligenţei copilului, de particularităţile personalităţii acestuia, de posibilitatea 

susţinerii comunicării. Nu se poate spune care dintre formele de comunicare este 

superioară, eficienţa lor se vede doar în practică, important fiind ca cei implicaţi să 

ştie să comunice şi să înţeleagă mesajul intenţionat de emiţător. 

 

IV.2. Comunicarea alternativă ca soluţie 

 

Comunicarea verbală stă la baza interacţiunii dintre individ şi mediul său 

înconjurător, inclusiv cel social – menit să furnizeze experienţe mediate de învăţare 

mai ales în perioada de dezvoltare. În condiţiile acestea, inabilitatea de a comunica 

verbal ar putea constrânge individul la a nu progresa în traseul de dezvoltare dacă 

nu ar exista sistemele de comunicare alternativă menite să ofere persoanei aflate în 

incapacitatea de a comunica verbal o soluţie salvatoare. 

Pentru a crea un traseu alternativ de dezvoltare al copilului cu deficiență de 

auz este nevoie ca acesta să poată utiliza un sistem alternativ de comunicare menit 

să faciliteze interacţiunea cu mediul şi cu ceilalţi pentru a beneficia de oportunităţi 

de învăţare şi socializare. 

Scopul sistemelor de comunicare alternativă şi de sprijin este acela de a oferi 

copilului cu deficiență de auz oportunitatea unei dezvoltări cât mai complexe, prin 

intermediul căreia acesta să dobândească o calitate a vieţii cât mai crescută. 

 

IV.3. Modalităţi de comunicare alternativă 
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Comunicarea alternativă are ca rol fundamental compensarea unei dizabilităţi 

la nivelul limbajului expresiv, oferind posibilitatea unui schimb informaţional între 

interlocutori dincolo de modalitatea directă de comunicare verbală. Sistemul 

comunicării alternative permite persoanelor cu posibilităţi reduse de comunicare să 

comunice şi completează atât vorbirea cât şi întelegerea în procesul de comunicare. 

Aceasta crează contextul necesar actului de comunicare, potenţând interrelaţionarea 

celui ce o utilizează şi crescând motivaţia pentru relaţionare umană şi interacţiune 

datorită satisfacţiei aduse de comprehensiune ca finalitate a actului de comunicare. 

Comunicarea alternativă şi de sprijin poate fi o modalitate ce să susţină dezvoltarea 

copilului, însă nu singura, ea putând fi completată de comunicarea verbală. 

 

IV.4. Sisteme de comunicare alternativă şi de sprijin 

 

Comunicarea alternativă permite persoanelor cu dificultăţi de comunicare 

verbală să comunice şi completează atât vorbirea cât şi înţelegerea în procesul de 

comunicare. Ea poate fi împărţită în mai multe tipuri, de exemplu făcând referire la 

utilizarea unor sisteme de suport sau nu.  

Astfel, avem comunicarea ce nu utilizează sisteme de suport externe, 

incluzând aici utilizarea corpului şi a expresivităţii proprii (labiolectura, dactilemele, 

limbajul mimico-gestual, gesturile, mimica, simbolizarea cu ajutorul mâinilor sau 

corpului).  

Pe lângă această formă de comunicare altrnativă, indivizii pot face apel la 

sisteme externe menite să le înlesnească procesul de comunicare (de la desene pe 

hârtie, la simboluri, obiecte miniaturale, table de scris şi până la sisteme 

tehnologizate cum ar fi sintetizatoare de voce sau instrumente de transmitere şi auto-

citire de text).  

Comunicarea poate fi unimodală, sau multimodală, în funcţie de modul în care 

sunt combinate sistemele disponibile. Atunci când se face apel atât la forme de 

comunicare alternativă bazate pe suport extern cât şi bazate pe propriul corp 

comunicarea devine totală, ea utilizând mai multe tipuri de comunicare disponibilă, 

în ideea de a se completa reciproc şi de a ajuta la corecta înţelegere a mesajului.  

Cu cât dificultatea de comunicare verbală este mai severă, cu atât copilul va 

avea nevoie de mai multe mijloace şi tehnici alternative şi/sau de sprijin, atât pentru 

a potenţa comunicarea orală reziduală cât şi pentru a stimula dezvoltarea prin crearea 

de sens şi înţeles. 
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Labiolectura presupune citirea buzelor partenerului implicat în procesul de 

comunicare, de cele mai multe ori aceasta întâmplându-se într-un sistem complex de 

comunicare şi nu izolat. Labiolectura este de cele mai multe ori utilizată pentru a 

completa limbajul mimico-gestual în sensul particularizării gesturilor realizate 

pentru a fi desprins sensul intenţionat al comunicării. Astfel, labiolectura poate 

susţine particularizarea şi acurateţea în procesul de comunicare, cu scopul de a 

transmite sensul dorit şi a facilita înţelegerea din partea interlocutorului. 

 

Dactilemele, numite şi limbajul semnelor, sunt semnele realizate cu ajutorul 

palmei şi a degetelor, menite să simbolizeze literele alfabetului. Există mai multe 

tipuri de dactileme în funcţie de limba al cărui alfabet ele o semnifică. Mai jos sunt 

ilustrate dactilemele româneşti faţă de cele din Statele Unite ale Americii. 

 

   

 

 

Limbajul mimico-gestual poate fi definit ca o formă specifică de comunicare 

interumană, prin intermediul unui sistem de gesturi asociate cu reacţii mimice şi 

pantomimice, folosite cu scopul transmiterii de informație în procesul comunicării 

şi recepţionate cu ajutorul văzului. Limbajul mimico-gestual este un limbaj complex, 

care se bazează în principal pe utilizarea unui set standard de semne, care sunt 

completate de mimică şi de labiolectură. 

 

Comunicarea prin simboluri nu necesită cunoaşterea limbajului, deoarece 

pentru utilizarea sa este necesară doar experienţa directă cu obiectul simbolizat. 

Aceasta se folosește în special cu persoanele aflate în stadiul pre-verbal, de exemplu 

cu elevi preşcolari, care se presupune că nu au încă cunoştinţe legate de limbă şi 

limbaj, ci doar de interacţiune cu mediul care este simbolizat prin diverse forme.  
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De asemenea, comunicarea prin simboluri se realizează cu scopul de a amorsa 

un set de comportamente, cum ar fi mâncatul, îmbrăcatul, sau pentru a realiza 

solicitări, cum ar fi o cană cu apă atunci când persoana ce comunică resimte sete.  

Această formă de comunicare alternativă este cu atât mai utilizată cu cât 

deficienţele de comunicare sunt mai grave şi cu cât funcţionarea individului este mai 

redusă. Desigur, ea poate completa procesul comunicării pentru oricine, dacă se 

doreşte a fi utilizată.  

Un aspect important la sistemele de comunicare prin simboluri este faptul că 

nu există la nivel bazal diferenţe culturale reflectate, astfel că un măr va fi simbolizat 

şi recunoscut în orice mediu cultural ce are experienţă cu un astfel de obiect.  

 

Comunicarea bazată pe tehnologie presupune utilizarea de aparate 

„inteligente” menite să preia sau să înlesnească comunicarea prin realizarea unor 

funcţii pe care agentul comunicării nu le poate susţine.  

Un astfel de exemplu este sintetizatorul de voce, care poate exprima un mesaj 

verbal în locul emiţătorului pornind de la un mesaj scris sau de la o organizare 

specifică de simboluri. 

 Orice modalitate prin care comunicarea este facilitată aducând funcţii în plus 

sau susţinând funcţii existente în procesul de comunicare prin intermediul 

dezvoltărilor tehnologice (fie că este vorba despre un simplu buton luminos sau 

despre un mini-laptop adaptat şi particularizat) este considerată o modalitate de 

comunicare alternativă bazată pe tehnologie. 

 

Comunicarea prin text presupune cunoaşterea alfabetului şi a regulilor de 

comunicare într-o anumită limbă fără a fi însă nevoie de verbalizare deoarece 

mesajul este transmis în scris. De cele mai multe ori comunicarea prin text este 

dezvoltată prin intermediul aparaturii, fie că este vorba de telefoane mobile, de 

aparaturi special create sau de laptop-uri adaptate ca funcţie.  

 

 

IV.5. Diferenţe individuale în deficienţa de auz 

 

Pierderea de auz poate fi cauzată de un număr extrem de vast de factori. 

Aceasta poate fi ereditară sau poate fi cauzată, în special ca rezultat al unei boli sau 

complicaţii în timpul dezvoltării intra-uterine. Poate fi rezultatul unei dificultăţi a 
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procesului de naştere (cum ar fi lipsa de oxigen) sau a unei boli ce apare pe parcursul 

dezvoltării post-natale, cum ar fi meningita.  

 

Gradul de pierdere de auz al copiilor poate diferi considerabil şi poate fi 

evaluat ca: uşor, moderat, sever şi profund. O importanţă majoră o are 

funcţionalitatea aparatului auditiv şi gradul de dezvoltare al acestuia. 

 

În unele condiţii pierderea de auz ce nu este totală oferă posibilitatea utilizării 

restului de auz; de aceea este necesară protezarea timpurie a persoanelor care au 

deficiențe de auz pentru ca acestea să poata integra modalitatea senzorială auditivă 

existentă cât mai mult posibil în dezvoltarea şi construirea de experienţă proprie.  

În funcţie de tipul deficienţei de auz, de etiologia acesteia, de severitatea ei şi 

de sistemele de suport existente (protezare auditivă, implant cohlear) este necesară 

particularizarea modalităţii de comunicare expresivă şi receptivă a persoanei în 

cauză. Pe lângă toate aceste constrângeri este important de avut în vedere şi 

posbilitatea de susţinere a sistemelor de comunicare alternativă şi de sprijin atât în 

mediul educaţional cât şi în cel familial, precum şi afinitatea şi interesul personal al 

copilului faţă de anumite modalităţi de comunicare alternativă. 

 

 

 

 

IV.6. Comunicarea în context educaţional şi familial 

 

Înainte de a alege modalităţile de comunicare alternativă pentru un copil, 

specialistul ia în considerare variantele existente, combinaţiile posibile, diagnosticul 

diferenţial al copilului, punctele tari şi slabe ale acestuia, planul de dezvoltare şi 

programul de intervenţie particularizat, interesele şi afinităţile copilului, făcând din 

acest proces al „selecţiei” de metode de comunicare alternativă unul laborios şi care 

necesită informaţii comprehensive atât despre particularităţile copilului vizat, despre 

sistemele disponibile cât şi despre abilităţile proprii.  

Astfel, în context educaţional, comunicarea alternativă cu un copil cu 

deficiență de auz depinde de o multitudine de factori ce trebuie avuţi în vedere în 

momentul susţinerii comunicării. 
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Pe lângă nevoia de a oferi o plajă cât mai largă de modalităţi alternative de 

comunicare cu scopul dezvoltării și susţinerii interacţiunii cu sens, de cele mai multe 

ori este nevoie să fie luată în considerare şi posibilitatea pe care familia de 

apartenenţă a copilului cu deficiență de auz o are în a susţine procesul de comunicare 

şi dezvoltarea copilului în mediul familial, aflat în afara mediului educaţional. 

În condiţiile în care continuarea stimulării şi dezvoltării copilului cu deficiență 

de auz nu se realizează în momentul în care acesta nu se află în mediul educaţional 

formal, cu atât mai mari vor fi regresele în dezvoltare pe care acesta le înregistrează. 

Astfel, părinţii devin parteneri ai procesului educaţional prin rolul pe care aceştia îl 

au în susţinerea şi continuarea programelor de intervenţie la nivel familial sau în 

orice cadru diferit de cel educativ formal.  

Măsura în care copilul poate comunica cu sens depinde atât de factorii 

enumeraţi mai sus cât şi de posibilitatea pe care o au alţii, în calitate de receptori de 

mesaje, de a face sens din comunicarea intenţionată de copilul cu deficiență de auz. 

 

  

 

 

 

 

 IV.7.  Reguli de comunicare cu persoanele cu deficienţă de auz 

 

 Pentru a comunica eficient cu persoanele cu deficienţă de 

auz:  

 

1. Atrageţi atenţia persoanei cu deficienţă de auz când îi 

comunicaţi ceva. 

2. Staţi întotdeauna cu faţa la cel cu care vorbiţi. 

3. Staţi la acelaşi nivel fizic cu persoana căreia vă adresaţi, ori de câte ori 

este posibil.  

4. Aveţi grijă ca dumneavoastră să aveţi mereu lumina din faţă.  

5. Staţi la distanţă de cel mult de 1m - 1,5 m faţă de persoana care vă 

citeşte pe buze. 

6. Vorbiţi „la obiect” şi evitaţi schimbările bruşte de subiect. 
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7. Vorbiţi clar şi cu o viteză acceptabilă, utilizând propoziţii cât mai 

scurte. 

8.  Fiţi răbdători - încercaţi să scrieţi ce doriţi să comunicaţi dacă nu 

sunteţi înţeleşi altfel. 

9.  Utilizaţi expresii faciale, gesturi simple, mimică pentru a fi cât mai 

sugestivi. 

10.  Reduceţi la minim zgomotul de fond din încăpere. 

 

 Evitaţi: 

1. Să staţi la distanţă mai mare de 1m - 1,5 m faţă de 

persoana care vă citeşte pe buze. 

2. Să faceţi mişcări bruşte, să vă întoarceţi, să realizaţi 

şi altă activitate când vorbiţi cu o persoană cu deficienţă 

de auz. 

3. Să ţineţi obiecte sau mâna în dreptul feţei sau al 

gurii, să mestecaţi gumă sau alte alimente. 

4. Să vorbiţi prea rar sau prea repede, să strigaţi. 

5. Să exageraţi cu mimica sau gesturile pe care le 

faceţi. 

6. Să răspundeţi în locul persoanei cu deficienţă pe 

baza presupunerilor. 

V. Sumar 

Comunicăm printr-o multitudine de forme şi modalităţi.  

Comunicarea este un proces continuu, presupunând o interacţiune neîncetată 

între fiinţele umane, desfăşurată simultan prin multiple canale şi prin mijloace 

variate.  

Comunicarea este procesul de transmitere a informaţiilor (idei, păreri, 

atitudini, opinii) de la un individ către un alt individ sau grup de indivizi.  

Deficienţa de auz afectează într-o masură mai mare sau mai mică (în funcţie 

de gradul pierderii auzului) toate palierele vieţii psihice a individului. Se ştie că, prin 

ea însăşi, disfuncţia auditivă nu are efect determinant asupra dezvoltării psihice, 

totuşi ea duce la împiedicarea comunicării orale, care stopează dezvoltarea 

limbajului şi restrânge activitatea psihică de ansamblu.  

Deficienţa auditivă conduce la limitări şi particularităţi în dezvoltarea 

limbajului, influenţează negativ asimilarea de informaţii din mediu, are impact 
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asupra organizării memoriei şi asupra flexibilităţii adaptative. De asemenea, este 

limitată dezvoltarea priceperilor comune şi apar dificultăţi asociate de acceptare, 

identitate şi imagine de sine. 

Există mai multe forme de comunicare disponibile copiilor cu deficienţe de 

auz, dintre acestea menţionăm:  

 comunicare alternativă prin simbol,  

 labiolectura, dactileme,  

 comunicare alternativă prin text,  

 limbaj mimico-gestual,  

 comunicare totală.  

Nu se poate spune care dintre aceste forme de comunicare este superioară, 

eficiența lor se vede doar în practică, important fiind ca cei implicaţi să ştie să 

comunice şi să înţeleagă mesajul. 

De cele mai multe ori una dintre principalele alegeri ce trebuie facută în 

orientarea educaţională a copilului care are o deficiență de auz este cea între educaţia 

pentru comunicare oralistă sau gestuală. O soluţie la această dispută între oralism şi 

manualism este recursul la metodele comunicării totale. Indiferent care ar fi 

preferinţele specifice, se impune realizarea unui traseu individual, care să permită 

fiecărui individ să îşi utilizeze potenţialul maxim atât intern cât şi extern (mediu și 

comunitate) care să îi înlesnească accesul la o comunicare de calitate. 
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