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NOŢIUNI GENERALE
COMUNICARE

Înţelesuri ale comunicării
Comunicarea stă la baza tuturor proceselor, interacţiunilor şi relaţiilor
interumane.
 înţelegere:
 o înţelegere a mesajelor primite pe diferite
canale de comunicare de la diferite mijloace de comunicare;
 înţelegere între 2 pers, între 1 pers şi 1 grup
sau între 2 grupuri;
 comunitate
 existenţa grupurilor /structurilor sociale pe care
acestea le dezvoltă
 participare
 comunicare = proces care implică participarea
din partea membrilor grupului
 organizare
 acţiunea organizată, organizarea acţiunii


Gestionarea comunicării
Asigurarea faptului că informaţia potrivită este
distribuită:


persoanelor potrivite;
 într-un format corespunzător;
 la timp.




De ce e importantă gestionarea comunicării?


persoanele primesc informaţiile de care au nevoie ...

Timp alocat comunicării
75% dintr-o zi de muncă vorbim şi ascultăm;
 75% din ceea ce auzim, auzim imprecis;
 75% din ce auzim cu acurateţe, uităm în

următoarele trei săptămâni.
 Aproximativ 70% din timpul de lucru al unui
manager este împărţit în:
 9% citit
 16% scris
 30% vorbit
 45% ascultat

Mituri despre comunicare


Toate problemele sunt probleme de comunicare
 Totul se poate rezolva prin şi mai multă comunicare
 Comunicarea nu este costisitoare
 Comunicarea se poate bloca într-o interacţiune
 Comunicarea e bună sau rea
 Principala funcţie a comunicării este
producerea de mesaje

Fazele gestionării comunicării


Planificare
 Distribuire
 Raportarea progresului




rapoarte de stare (săptămânale, lunare)

Gestionarea persoanelor implicate în proiect
au informaţiile cerute/necesare pentru a contribui
eficient la activităţile proiectului?


Planificarea comunicării


Determinarea necesităţii de informare


CINE?
Echipa de proiect
 Sponsorul
 Management




Comunicarea
nu este un
“accident”!

CE?
Care este nivelul de detaliere a informaţiei?
 Informaţii privind starea / problemele proiectului




CUM?
Formal / informal
 Telefon / email / rapoarte / tabele / prezentări


Definiţii ale comunicării
prof. Michael Kunczik: “Comunicarea este un
comportament care, din punctul de vedere al
celui care comunică, are ca ţel transmiterea
de mesaje cu ajutorul unor simboluri către
una sau mai multe persoane”.
Johannes Gutenberg
Universität din Mainz Erwin
Kelly - San Francisco
California State University

(01.03.1945,
Colditz/Germania)
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Definiţii ale comunicării


Abraham Moles:
“Comunicarea este acţiunea de a
face ca un individ I, situat într-o
epocă într-un anumit loc, să-şi
însuşească experienţa referitoare
la datele şi evenimentele
ambianţei de la un alt individ sau
sistem E, folosind elemente de
cunoaştere care le sunt comune.”
Gestiunea Proiectelor

1920-1992
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Procesul comunicării
mesaj
Emiţător
Feed-back

1934, Karl Buhler
Die Sprachtheorie

Receptor

Procesul comunicării
referent
mesaj
Emiţător

canal
cod

Roman Jakobson
Probleme de stilistică

Receptor

Procesul comunicării

canal
receptor

emiţător
codare

decodare

J.J. Van Cuilenburg, O. Scholten,
G. W. Noomen
Ştiinţa comunicării

efect

Tehnici de eficientizare a comunicării


Dezvoltarea de documente generice:




Impunerea unor standarde




create odată  utilizate des
informaţia se comunică în acelaşi mod

Definirea de proceduri eficiente
Comunicarea trebuie să fie
SIMPLĂ!
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Plan de gestionare a comunicării
Identificarea persoanelor implicate şi
nevoile acestora legate de proiect
 Identificarea informaţiilor necesare
 Definire responsabilităţi
 Metode
 Frecvenţă
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Ce TREBUIE comunicat?
Starea proiectului
 Actualizările de plan
 Performanţele echipei
 Sedinţe / întâlniri
 Probleme
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Comunicare eficientă
personală
INFORMAŢII
 prin telefon
la timp,
clare,
 rapoarte
relevante,
 prezentări
exacte.
 e-mail
 website
 instant messenger / chat
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Rapoarte periodice de progres


Rapoartele periodice de progres
analiză
 redactare la timp





Raportare prin excepţie
Utilitate
depistarea din timp a problemelor tehnice;
 detectarea depăşirilor de costuri;
 detectarea întârzierilor în graficul de lucru;
 identificarea crizelor de personal;
 descoperirea evenimentelor neprevăzute;
detectarea lucrărilor care se execută în afara planului;
detectarea conflictelor în rândul personalului;
 monitorizarea performantelor personalului;
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Şedinţele de analiză a progresului
realizare Agendă
 comunicare în cadrul grupului (participă cei care pot
aduce un plus de valoare în şedinţă)
 fără întârzieri / fără prelungiri
 scop secundar: motivare
 discuţii de grup (sau sedinţe la nivel de sub-echipă)
 activităţi convenite de comun acord
 angajament public
 oportunitatea prezenţei clientului (uneori)
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Forme ale procesului de comunicare
Comunicare

verbală:

utilizează ca mijloc de acţiune cuvântul vorbit (sau scris);
 presupune o limbă şi limbaj comune;
 se mai numeşte şi comunicare codată: cuprinde toate
mesajele verbale cu toate sensurile limbii.
 obstacole în comunicarea verbală:


Mesajul nu e clar; Concluzii pripite; Lipsa de încredere
 Lipsa de interes; Emotivitatea




obstacole în perceperea corectă a mesajelor:
Utilizarea stereotipurilor şi generalizărilor
 Timp insuficient acordat procesării mesajelor
 Concentrarea pe aspecte irelevante
 Presupunerea că toţi interpretează un mesaj în acelaşi fel
 Incongruenţă între mesaj şi comportament
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Forme ale procesului de comunicare


Comunicare non-verbală:
totalitatea semnelor, gesturilor şi a mimicii cu ajutorul
cărora suntem capabili să transmitem un mesaj, o emoţie
sau o reacţie (numita şi limbajul trupului)
 limita între verbal şi non-verbal este comunicarea
paralingvistică: ezitări, intonaţii, timbrul vocii, pauze,
bâlbâieli, viteza de expunere etc.
 variază, în general, de la o societate la alta şi se învaţă
trăind în mediul respectiv sau empatizând ca observator
cu un anumit mediu.
 30-35% din conţinutul unui mesaj = comunicarea
verbală şi 65-70% = comunicării nonverbală


Gestiunea Proiectelor
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Forme ale procesului de comunicare


Comunicare non-verbală:
Canalele de comunicare verbală-nonverbală se împart în funcţie de
receptorii specifici :
 Canal vizual – schimb de priviri, expresia feţei, ţinuta corporală,
distanţa interpersonală, gesturile, mimica, ticurile, dinamica mişcării
corpului, mişcarea buzelor, mobilitatea globilor oculari, zâmbetele,
grimasele.
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Forme ale procesului de comunicare
Canalele de comunicare verbală-nonverbală se împart în funcţie
de receptorii specifici :
 Canal auditiv – facilitează comunicarea verbală şi în plan
secundar comunicarea paralingvistica.
Canal tactilo-chinestezic – important în special în preluarea
şi transmiterea mesajelor cu valoare emoţională
 Canal olfactiv – ajută mecanismul de auto-apărare.
Formarea unei imagini de ansamblu asupra unei persoane.
 Canal gustativ – comunicare intrapersonală – formarea unei
păreri, acceptare sau respingere a unui anumit tip de aliment.
 Al şaselea simţ – informaţii cu rol de avertisment, de
premoniţie, de apărare împotriva unor prezumtive primejdii.
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Forme ale procesului de comunicare


Comunicare non-verbală:
O formă aparte de comunicare non-verbală: «utilizarea
spaţiului»:


fiecare individ are o arie de manifestare specifică în momentul în
care intră în inter-relaţie cu un alt individ. În funcţie de distanţa
dintre doi indivizi, se poate constata gradul de apropiere sau
depărtare, simpatia sau antipatia pe care le manifestă aceştia unul
faţă de altul.


Zona intimă (0 – 45 cm)
 Zona personală (45 – 122 cm)
 Zona socială (1,23 – 3,5 m)
 Zona publică (peste 3,5 m )


2 persoane cu manifestări non-verbale identice, dar separat, în
contexte diferite produc foarte rar efecte identice -> produc
partenerilor de discutie reactii diferite (simbolizează lucruri diferite).
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Forme ale procesului de comunicare


Comunicare interpersonală
implică existenţa a minimum 2 parteneri (rol activ sau pasiv)
 cu cât legăturile dintre indivizii care participă la procesul
comunicării sunt mai apropiate, cu atât comunicarea va fi mai
intensă (transfer şi contra-transfer de informaţii mai mare)
 forma cea mai răspândită: dialogul  matrici
comportamentale influenţate de următorii factori:


gradul de apropiere (proximitate spaţială)
 limitele şi întinderea contactelor fizice
 stilul cald sau autoritar de comunicare
 schimbul de priviri ca formă de comunicare
 volumul şi ritmul interacţiunilor
 dinamica autodezvăluirilor reciproce




efecte clasice: înţelegerea sau neînţelegerea
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Forme ale procesului de comunicare
Comunicare

interpersonală
efecte derivate: comunicare interpersonală desfăşurată
în absenţa/prezenţa unui lider:
cu

cât atracţia unei persoane X faţă de o persoană Y este mai mare
cu atât persoana X încearcă să reducă diferenţa între propria atitudine
faţă de o persoană, un obiect, un eveniment sau o acţiune Z şi
atitudinea manifestată de Y.

când există divergenţe de opinie între X şi Y faţa de Z
există 3 reacţii comportamentale diferite:


apropierea celor două atitudini datorită evoluţiei partenerilor;
 atenuarea importanţei acordate subiectului ce formeaă sursa
tensiunii;
 eşec al primelor 2 variante  reducerea intensităţii relaţiei afective
între X şi Y  se diminuează nevoia de comunicare reciprocă.
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Forme ale procesului de comunicare


Comunicare intrapersonală








unii autori nu o consideră o formă de comunicare
o persoană gândeşte pentru ea însăşi sau chiar gândeşte
cu voce tare, verbalizându-şi gândurile şi ideile, şi în
acest proces îşi poate pune sieşi întrebări şi tot persoana
în cauză să fie cea care răspunde;
dialog cu sine (monolog interior);
ajută la fixarea unor noţiuni sau clarificarea anumitor
probleme;
dacă folosirea acestei forme de comunicare e frecventă
→ probleme intrapsihice ale individului.
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Forme ale procesului de comunicare


Comunicare de grup
extensie a comunicării interpersonale;
 poate furniza informaţii relativ la pasivismul sau activismul
manifestat de anumite persoane pe parcursul procesului de
comunicare;
 folosită cu succes de psihoterapeuţi




Comunicare mediatizată
este unidirecţională, lipsită de feed-back imediat din partea
receptorilor
 mesajele sunt difuzate în general prin intermediul unor
dispozitive tehnice şi al unor mijloace de transmitere a
informaţiilor înspre mai mulţi receptori (radio, tv, ziare,
internet).
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Forme ale procesului de comunicare


Comunicare de masă






o formă a comunicării mediatizate;
realizată de către specialişti, profesionisti ai comunicării:
comunicatori (jurnalişti etc)

Comunicare esopică






anumite fapte sau evenimente ce nu pot fi aduse la cunoştinţa cuiva
în mod direct sunt comunicate în mod indirect prin intermediul
unor fabule, maxime, cugetări, analogii, aluzii;
folosirea de personaje imaginare în locul personajelor reale (de
obicei înlocuirea cu animale);
o stratagemă a comunicării esopice: exprimarea unei informaţii sub
forma unei dezminţiri.
limba de lemn – opoziţie cu limbajul esopic: limbaj plat, pentru
mascarea anumitor evenimente sau învaluirea în incertitudine, întro “ceaţă” a limbii şi a frazelor fără sfârşit.
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Forme ale procesului de comunicare


Comunicare politică şi electorală






disciplină de sine-stătătoare;
are ca scop păstrarea unei legături intre actorii politici şi
cetăţeni, precum şi dezvoltarea legăturii ca atare;
se folosesc o multitudine de mijloace de exprimare.

Comunicarea intra/inter-instituţională




are loc un transfer şi contra-transfer informaţional, între
membrii sau angajaţii unei instituţii, firme etc
doi parametrii ai succesului intr-un mediu concurenţiel:


calitatea şi viteza de reacţie  model eficient de tranfer al
informaţiilor.
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Forme ale procesului de comunicare


Comunicare publică





Comunicare publicitară




furnizare de informaţii de interes public cetăţenilor;
se realizează de către stat, ministere, instituţii publice
intrumentele, mijloacele si metodele folosite de agenţiile
publicitare în scopul formării, promovării şi menţinerii
imaginii unor produse, firme, actori sau partide politice;

Comunicare educativă


favorizarea accesului la ştiinţă al cetăţenilor cu ajutorul
mijloacelor de difuzare în masă
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Forme ale procesului de comunicare


Comunicare organizaţiilor societăţilor civile



Comunicare paradoxală
folosită în timp de conflict, război: constă în dezinformarea
adversarului care ştie, la rândul său, că este dezinformat;
 f. util în reuşita operaţiunilor secrete;
 teoremă: cu cât mai probabil este un comportament anume, cu atât mai
puţin probabil se va practica; cu cât mai improbabil devine, cu atât mai
probabil s-ar putea realiza;
 se aplică cenzura, pentru a ridica moralul forţelor proprii.




Comunicare internaţională
între opinia publică mondială şi cei de care depind marile evenimente
care influenţează umanitatea; altă valenţa:
comunicarea diplomatică
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VĂ MULŢUMESC!
Temă:

1. Construiţi un mesaj. Construiţi apoi diferite
mesaje ca răspuns la acesta care să aibă
caracteristicile unui feed-back cu valoare:
a. pozitivă
b. negativă
c. de complicitate
d. de indignare
e. de supunere
f. de bucurie
g. de respingere
h. de resemnare

ANALIZA CONVERSAŢIEI

Analiza conversaţiei (conversaţională) VIZIUNI


Componentă a
discursului



Cercetare empirică,
inductivă, care urmăreşte
identificarea unor tipare
recurente într-un
material faptic vast,
obţinut prin înregistrarea
directă a celor mai
diverse tipuri de
conversaţie.

De citit! Angela Bidu-Vrânceanu, Cristina Călăraşu, Liliana
Ionescu-Ruxăndroiu, Mihaela Mancaş, Gabriela Pană
Dindelegan, Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Ed. Nemira, 2001

Cum comunicăm?
Dan Sperber, in John Brockman &
Katinka Matson (Eds.), How things are:
A science toolkit for mind. New York:
Morrow, 1995, pp. 191-199.
n. 20 iun. 1942, Cagnes-sur-Mer, Franţa
Cercetător la Centrul National de Cercetare Ştiinţifică
(CNRS), Paris din 1965

Studiu de caz
(3 echipe): vizual, auditiv,
kinestezic
Lectură + ideile principale +
evaluare

Etnometodologia
Obiectiv: studierea raţionamentului
practic de simţ comun în situaţiile
obişnuite de acţiune.
Harold Garfinkel
(29 oct. 1917 – 21 apr.
2011 )
prof. Univ. California,
Los Angeles

Prentice Hall, 1967

Analiza conversaţiei –
componentă a
etnometodologiei
 Conversaţia – loc
privilegiat al schimburilor
simbolice – acţiune:
 studierea limbii
 practică de limbaj


Cercetarea etnometodologică
“analizează activităţile de toate zilele ca metode folosite
de membrii grupului cu scopul de a face aceste activităţi
vizibil-raţionale-şi-raportabile-(în sensul în care se poate da
seamă de ele)-pentru scopuri practice, adică observabile
şi descriptibile ca organizare a activităţilor obişnuite de zi
cu zi. Reflexivitatea acestui fenomen este o activitate
specială, constând în împrejurări practice, în cunoaşterea
comună, în structurile sociale şi raţionamentul sociologic
practic. Această reflexivitate ne îngăduie să reperăm şi să
analizăm ocurenţa lor: ca atare, dă posibilitatea de a le
analiza.”


De reţinut!
Identificaţi operaţiunile prin
1. Caracterul metodic al acţiunilor practice
care jurnaliştii,
2. Contextul influenţează conţinutul acţiunii
politicienii, cetăţenii 3. Acţiunea contribuie la sensul elaborat
îşi dau seama şi dau seamă
progresiv al contextului
despre rolul in contextul
1 dec.

Conversaţie
-

nu presupune cadru
instituţional
fiecare participant îşi
asumă rolul de E.
temele la întâmplare
tipul familiar, curent
orală, dialogică

vs.

Discuţie
presupune cadru
instituţional
- rolul de E este prealocat,
cel puţin parţial
- tema este strict
determinată
-

De citit! Liliana Ionescu
Ruxandoiu, Limbaj si
comunicare. Elemente de
pragmatica lingvistica, Ed. All,
Bucureşti, 2003

Conversaţia – structuri şi strategii







este creată continuu, prin interacţiune
se caracterizează prin coprezenţa formelor
comportamentului social şi lingvistic atât la nivel macro-,
cât şi la nivel micro-structural
este inerent contextuală
este structurată – succesiuni de intervenţii alternative joc de rol (el şi ea, doi colegi de facultate, pregătesc o
temă la sala de lectură; el o place şi nu ştie cum să i-o
spună)
1. Emiţător
2. Receptor
3. Auditor

TEORIA CONVERSAŢIEI
Teoria lui Paul Grice – Logic and Conversation, 1975
Principii ale comunicării
“maxime ale acţiunii comunicaţionale”
structura conversaţiei

natura discursului

Principiul general (cooperării)
“Contribuţia ta la conversaţie trebuie să
corespundă cu ceea ce se cere din partea ta, cu
stadiul atins de conversaţie, cu scopul sau direcţia
acceptată a discuţiei în care eşti angajat.”

Herbert Paul Grice
(1913-1988)

Conversaţia
mobilizează funcţia
fatică

Maximele conversaţiei
Maxima cantităţii
- Respectarea măsurii sau cantităţii informaţiei
2. Maxima calităţii
- Informaţiile/susţinerile să fie adevărate
3. Maxima relaţiei
- “Fii relevant!”
4. Maxima modalităţii
- Claritate şi precizie
1.
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Temă:

Alegeţi un text (diferit pentru fiecare student) de pe
pagina de web www.dan.sperber.fr (secţiunea
Culture and Society) şi-l comentaţi pe o pagină A4,
identificând ideile-cheie.

TEORIA LIMBAJULUI

Limbaj - Limbă - Vorbire
Limbă
Limbaj
– instrumentul vorbirii;
– ceea ce este comun în
– produs social particular al
comunicare;
facultăţii limbajului;
– sistem/ansamblu de semne
– nu spune condiţiile
care permite exprimarea;
contextuale, dar le
utilizează
Vorbire
– actul prin care se exercită
funcţia lingvistică;
– activitatea de codare;
– spune condiţiile contextuale;
1921 - 2002

De citit! Eugeniu COŞERIU, Teoria limbajului şi lingvistica generală. Cinci studii,
Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2004 (pp. 136-143, 314-325, 326, 328-329)

Un discurs în cauză se poate dovedi inadecvat
din cauza lipsurilor sale
şi nu a insuficienţei universale a limbii.
9 grupe; fiecare grupă dispusă pe 3 planuri:
1. un discurs scurt diferit de grupul căruia i se
adresează;
2. receptorii în incapacitatea de a decodifica
discursul cu obligativitatea de a răspunde
intervievatorilor;
3. întrebarea adresată receptorilor de
intervievatori.

Perspectiva funcţionalităţii
comunicative a limbii


CUVINTELE
– semne lingvistice
stabile;
– punctul de plecare
al procesului
comunicativ;

ENUNŢUL
– produsul final al
activităţii verbale.


Pot fi reprezentate prin unităţi analizabile/neanalizabile.

Perspectiva analizabilă
Le separă diferenţa de stabilitate a asocierii...

Cuvântul
 Enunţul
– permite segmentarea – asociere de cuvinte
în unităţi morfemice
(părţi de vorbire)
(asocierea
- Grad imprevizibil de
componentă fonică +
stabilitate
semnificaţie)
dependent de
- Grad superior de
context.
stabilitate Studiu de caz: 3 grupe (1, 2 şi 3)


Refaceţi enunţul cu următoarele cuvinte date....

Grupa 1.

Grupa 2.

Grupa 3.

ŞTIINŢA - definiţii
Probleme:
Ştiinţa – descriere;
Descrierea – descriere a structurii obiectului;
Obiectul “limbaj” – obiect de acelaşi tip ca scaunele.
Leonard Bloomfield (1887-1849), lingvist american
Soluţii – reduceri (decizii/acte practice):
1. Ştiinţa – descriere – caracter de convenţie semantică;
2. Descrierea – simplul obiect ca atare – caracter
epistemologic;
3. Obiectul – ceea ce este fizic verificabil (limbajul identificat
cu enunţurile considerate lucruri) – caracter epistemologic.
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Limbaj şi comportament comunicativ
Limbaj:
Dewey – natură (lucru, fenomen fizic) & gândire / aparţine
lumii & interiorităţii conştiinţei
În caz contrar, nu am avea comunicare... (v. Saussure,

I
N
G
V
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T
I

– partea cea mai fragilă -

C
A

Ştiinţa la Bloomfield – relaţia observabilă vorbitorascultător, fără experienţa subiectivă anterioară.
Separă faptele lingvistice de alte fapte de comportament care
produc reacţii asemănătoare.
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De reţinut! Un comportament este lingvistic dacă îl
recunoaştem ca activitate simbolică.

I
E
D

Determinarea
Asigură folosirea limbajului: integrarea lingvistică
dintre o cunoaştere actuală şi o “ştiinţă”
anterioară.
Analizaţi situaţia vorbire-limbă - contradicţie
Vorbirea nu foloseşte tot ce-i oferă limba într-un
anumit context;
Vorbirea depăşeşte limba – spune ceva nou prin
mijlocirea unei limbi, care poate deveni “fapt de
limbă”


Reţine!
SPUSUL ESTE MAI PUŢIN DECÂT EXPRIMATUL ŞI
ÎNŢELESUL.

Teoria contextelor/cadrelor
Ch. Bally
K. Bühler
situaţie

context
sinfizic

sinpractic

sinsemantic

W.M.
Urban
idiomatic

vital/situaţional

E.
Coşeriu
situaţie

regiune

context

univers de
discurs

Temă:

Plecând de la una dintre cele 4 teorii ale cadrelor,
elaboraţi un discurs/dialog evidenţiind
importanţa/efectul cadrelor ce se regăsesc în
structura aleasă.

VĂ MULŢUMESC!

STILURI DE COMUNICARE

COMUNICAREA ORALĂ
- un sistem propriu de reguli şi norme, sensibil
mai bogat şi mai complex decât la comunicarea
scrisă.
Din ce cauze?
- Factori extra şi para lingvistici
- Influenţa cadrului situaţional

Stiluri de comunicare – Martin Joos
1.
2.
3.
4.
5.

Stilul ce caracterizează formele de comunicare
necooperativă
Stilul formal
Stilul consultativ
Stilul ocazional
Stilul intim

De citit! despre cele 5 trepte ale comunicării orale
(M. Joos în M. Dinu, Comunicarea, Ed.

Stilul formelor de comunicare
necooperativă
- E nu cunoşte R
- R incapabil să influenţeze discursul lui E
- Feed-back inexistent
Ex: Emisiunile Radio/TV
- Texte atent elaborate, imposibil de ajustat pe traseu.

Stilul formal
- Discursul lui E, înalt nivel de coerenţă şi de
complexitate; evitarea repetiţiilor, expresiilor
argotice/familiare etc.
Ex: Comunicarea ştiinţifică

Stilul consultativ
- Discuţii profesionale, de afaceri, negocieri,
tratative
- Participare activă (E şi R)
- Informaţia de bază este îmbogăţeşte permanent,
conform interesului exprimat şi manifestat

Stilul ocazional

- Conversaţii libere între prieteni.
- Nu există bază informaţională pe care se
construieşte dialogul
- Subiecte diverse, neglijenţă în comunicare

Stilul intim
- Se recurge la un cod personal
- Informaţii despre stările şi trăirile intime ale
subiectului

Rezolvă acest test de 3 minute pe o coală de hârtie
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Citeşte toate înainte de a face ceva;
Scrie-ţi numele cu litere de tipar, pe colţul din dreapta;
Încercuieşte cuvântul numele din a doua propoziţie;
Desenează cinci cerculeţe pe colţul din stânga sus;
Mai scrie-ţi o dată numele sub titlu;
După primul rând al titlului, scrie da, da, da;
Încercuieşte a cincea propoziţie;
Pune un X în colţul din stânga jos;
Dacă îţi place acest test spune DA şi dacă nu îţi place spune
NU
Cu voce tare spune-ţi prenumele, când ajungi la acest punct
din test;
Pe marginea dreapta a hârtiei, în mulţeşte 89 cu 7;
Dacă eşti convins că ai respectat toate instrucţiunile cu atenţie
până a acest punct scrie dedesubt “Am respectat
instrucţiunile! şi predă testul la profesor.

Cât eşti de pregătit în a recepta o comunicare...
fără să risipeşti timp

13. Acum, că ai terminat, citeşte cu atenţie instrucţiunile
din prima propoziţie...
Dacă ai încercuit cuvântul nume, ai desenat
cerculeţele, ţi-ai rostit numele cu voce tare, ai
înmulţit 89 cu 7, nu eşti încă destul de pregătit
pentru a recepta ceea ce-ţi va fi comunicat... Refă
testul!!!

5 echipe (Emiţător,
Receptor, Observator)
Elaboraţi variante de text care să
reflecte cele 5 stiluri de
comunicare.
Echipa 1 - Stilul formelor de comunicare necooperativă
Echipa 2 - Stilul formal
Echipa 3 - Stilul consultativ
Echipa 4 - Stilul ocazional
Echipa 5 - Stilul intim

CALITĂŢILE STILULUI
GENERALE
– claritatea;
- corectitudinea (abaterile de
la norme = solecisme);
- proprietatea;
- puritatea (conf. evoluţiei
limbii – v. arhaisme,
neologisme,
regionalisme, argoul,
jargonul);
- precizia;
- concizia;

PARTICULARE
– naturaleţea;
- demnitatea / atitudinea
politically corectnnes;
- armonia (opusul =
cacofonia);
- fineţea;

Masa vocabularului limbii române
1. Arhaisme - cuvinte, expresii, fonetisme, forme gramaticale
şi construcţii sintactice care au dispărut din limbă.
• arhaisme lexicale - cuvinte vechi, ieşite din uz fie din cauză
că obiectul sau profesia nu mai există, fie că au fost înlocuite
de alte cuvinte: ienicer, caimacam, paharnic, logofăt, bejanie,
opaiţ, colibă etc.
• arhaisme fonetice - cuvinte cu forme vechi de pronunţare,
ieşite din uzul actual: pre, a îmbla, mezul etc;
• arhaisme gramaticale - forme gramaticale vechi şi structuri
sintactice învechite:
* morfologice: aripe, inime, iernei, palaturi etc.
* sintactice: Gazeta de Transilvania;
2. Regionalisme - cuvinte şi forme de limbă specifice unei
regiuni: barabulă (cartof), curechi (varză), dadă (soră mai
mare), sămădău (porcar), sabău (croitor), cucuruz (porumb);
• regionalisme fonetice - forme cu circulaţie restrânsă a unor
cuvinte de uz general: deşte (degete), gios (jos), frace (frate)...

Masa vocabularului limbii române
3. Elemente de jargon - cuvinte sau expresii din alte limbi,
întrebuinţate de anumite persoane cu intenţia de a impresiona:
bonjour, madam', O.K., week-end, look.
4. Elemente de argou - cuvinte sau expresii, folosite de
vorbitorii unor grupuri sociale restrânse, cu scopul de a nu fi
înţeleşi: biştari (bani), curcan (poliţist), a ciordi (a fura),
pârnaie, mititica (închisoare), mişto (frumos sau batjocură),
naşpa (urat) etc.
5. Neologisme - cuvinte împrumutate recent din alte limbi:
• limba latină savantă: colocviu, biblic, literă, fabulă...
• din limba franceză: monument, poezie, recamier...
• din limba italiană: capodoperă, spaghete, pizza...
• din limba germană: sortiment, ştachetă, tact...
• din limba engleză: star, derbi, penalii...

Temă:

Folosind unul dintre elementele ce formează masa
vocabularului limbii române, elaboraţi un text
în care să folosiţi cel puţin 5 exemple din
această categorie.

DISCURS

NOŢIUNI GENERALE
- sfârşitul anilor ’60, ca noţiune cheie a lingvisticii, la graniţa
cu sociologia, psihologia, teoria comunicării, filosofia
limbajului;
- iniţial (v. Delia Marga) - „doar suport al limbii, aspect
creativ al acesteia, care evidenţiază implicarea subiectului
în mecanismul comunicării, fără a intra în sfera de interes
a lingvisticii şi a subdisciplinelor sale ştiinţifice (fonologia,
sintaxa, parţial lexicologia, semantica generală)...”

De citit! (Delia MARGA, Introducere în analiza discursului,
Ed. Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj-Napoca, 2003 )

DISCURSUL – CONCEPT “PROTEIC”
„un domeniu empiric, cel al unităţilor lingvistice
mai mari decât fraza”, semnificaţia nu se exprimă
prin propoziţii izolate, ci „în schimburi complexe în
care convingerile, aşteptările, cunoştinţele pe care
participanţii la actul comunicativ le au şi situaţia în
care ei comunică joacă un rol crucial.”

-

De citit! Jay L. LEMKE, Textual politics. Discourse and
social dynamics, Great Britain, Taylor & Francis, 1995
-

“mai puţin un domeniu empiric, cât un anume
mod de înţelegere a limbajului. Lingvistica limbii,
a sistemului, este constant dublată de o lingvistică
a discursului.

De citit! Dominique MAINGUENEAU, Présentation, în

Test – 4 echipe
Conduita
Explodez violent
Strig/ridic tonul
Vorbesc “peste” celălalt
Întrerup
Insist că eu am dreptate
Aduc dovezi în favoarea
poziţiei mele
Mă ciondănesc
Îl pun la punct pe celălalt
Mă răzbun
Fac comentarii acide
Insult

Rareori

Uneori

Deseori

Evit
confruntarea

DISCURSUL – DOMENIUL CERCETĂRII
INTERDISCIPLINARE
LIMBAJUL

REALITATE
NONLINGVISTICĂ
STUDIU DE CAZ...

Echipa 1 – discurs jurnalistic – dezbatere pe teme socioeconomice
Echipa 2 – discurs didactic – unidirecţional (în faţa
studenţilor)
Echipa 3 – discurs politic – moţiune de cenzură (schimbarea
preşedintelui)
Echipa 4 – discurs religios – lăsatul secului

DISCURSUL – ANSAMBLU DE ENUNŢURI
1. ansamblul manifestărilor verbale, orale sau scrise, considerate
semnificative pentru o ideologie, pentru o mentalitate sau pentru
un domeniu.
2. ansamblu de enunţuri ale unui emiţător, care se referă la un
subiect unic (topic, în terminologia anglo-saxonă). (Silvia
SĂVULESCU, Analiza discursului public, curs universitar
SNSPA, Bucureşti, 2002, p. 4)
3. ansamblu de enunţuri, perceput ca un întreg coerent, în virtutea
relaţiilor care se instaurează, relaţii de natură sintacticosemantică şi de natură semantico-pragmatică şi care sunt
produse de un autor, care este situat spaţio-temporal şi pentru un
cititor, determinat şi el spaţio-temporal. (Nina IVANCIU,
Epistemă şi receptare, Ed. Univers, Bucureşti, 1988, p. 16)

DISCURSUL – EVENIMENT AL

PRACTICII DISCURSIVE
Teoria funcţionărilor discursive

Teoria enunţării

(Louis GUESPIN )

(Emile BENVENISTE )

DISCUR
SUL

Distribuţionalismul
(Zellig Sabbettai Harris)

Teoria funcţiilor limbajului
(Roman JAKOBSON )

DISCURS/VS/FRAZĂ
Discursul constituie o succesiune de fraze, accepţie regăsită
şi la Harris (1952) ca analiza discursului, în timp ce
cercetătorii contemporani vorbesc de gramatica textului sau
lingvistica textuală-text.
STUDIU DE CAZ – identificaţi frazele din discursul lui Vasile
Alecsandri (17 iunie 1875). Analizaţi sintactic fiecare frază în
parte, stabilind numărul de propoziţii, tipul şi numărul de relaţii
de dependenţă între părţile de vorbire.
Echipa 1 – discurs Vasile Alecsandri (pag. 1)
Echipa 2 – discurs Vasile Alecsandri (pag. 2)
Echipa 3 – discurs Vasile Alecsandri (pag. 3)
Echipa 4 – discurs Vasile Alecsandri (pag. 4)

DISCURS/VS/TEXT
Ricœur - orice discurs fixat prin scriere devine text:
„fixarea prin scriere este constitutivă textului însuşi”.
Generativiştii americani (Noam Chomsky, Jerrold Y.
Katz şi alţii) - fraza şi textul sunt plasate într-o relaţie
de continuitate, în chip de forme lingvistice ale
discursului.
Ca macro-semn lingvistic - Charles W. Morris
I. sintaxa – studiază relaţiile dintre semne şi capacitatea lor
combinatorie; discursul se relevă în această dimensiune ca
obiect formal-structural;
II. semantica – analizează relaţiile dintre semne şi obiecte;
discursul este potenţat în calitatea lui de obiect purtător de
sens;
III. pragmatica – cercetează relaţiile dintre semne şi
interpreţii lor; discursul se asumă ca obiect al comunicării.

DISCURS/VS/ENUNŢ
După Guespin, „Discursul este enunţul considerat din
punctul de vedere al mecanismului discursiv care-l
condiţionează.
discursul - proces în relaţiile sale în afara studiului
lingvistic;

enunţul - considerat a fi static.
Reţineţi!!! Pe lângă caracterul de unitate lingvistică
(enunţ), discursul constituie o unitate de comunicare.

DISCURS/VS/LIMBĂ
Limba - sistem de valori virtuale, se opune discursului - folosirea
limbii într-un anumit context care poate restrânge aceste
valori sau poate genera noi valori.
Conversia individuală a limbii în discurs = enunţare (Benveniste)
1. plasarea într-un anumit câmp discursiv (discurs
didactic/vs/discurs cotidian)
2.
apartenenţa la o categorie de locutori (discursul
sindicatelor/vs/discursul intelectualilor de stânga).
3. privilegierea unei funcţii a limbajului (discurs
prescriptiv/vs/discurs polemic),
4. apartenenţa la o tipologie discursivă (discurs
jurnalistic/vs/discurs administrativ)

DISCURS/VS/POVESTIRE
Ţine de triada ego/hic/nunc, diferită de evocarea la trecut,
persoana a III-a, in illo tempore.
Discursul - un act, o intervenţie a subiectului enunţător sau
o reprezentare pe care acesta o construieşte pentru
interlocutor şi care, la rândul său, o poate accepta, dezvolta
sau infirma într-un câmp de relaţii semnificante.
CONCLUZIE

Discursul este atât o acţiune planificată, prin urmare
organizată subiectiv, (fie că există sau nu o intenţie
concretă), cât şi un cumul de reflexe cultivate în
timp.

Temă:

Folosind opoziţia discurs vs. enunţ, exemplificaţi cu două
discursuri: un enunţ-discurs şi un discurs format din cel
puţin două enunţuri complementare.

ARGUMENTAREA
ŞI
STRATEGII DISCURSIVE

Daniela Gîfu

Argumentarea


Grize – o activitate care vizează intervenţia
asupra ideilor, atitudinilor, sentimentelor sau
comportamentelor unei persoane sau unui grup
de persoane.

Jean-Blaise GRIZE, PUF, Paris, 1996

 orice

argumentare urmăreşte o schimbare
epistemică şi/sau acţională.

Procedeul argumentativ
- cu precădere în articolele de
opinie;
- presupune derivarea consecinţelor
unor propoziţii, respectiv
întemeierea unor teze pe baza
unor propoziţii cu rol de
argumente.
Mărci lingvistice
 pentru derivare: deci, prin
urmare, aşadar etc.
 pentru întemeiere: întrucât,
deoarce, fiindcă etc.
Gheorghe Ilie Fârte, O analiză logico-semiotică a discursului

Strategii
discursive


Confruntare directă

pozitive

negative

- pe principiul
afirmării de sine,
fără atacuri la
adresa
adversarului;

- subminează
poziţia
adversarului prin
atacuri asupra
promisiunilor,
personalităţii sale;

- apel la raţiune,
nu la afecte.

neutre
- apel la afecte
(flatarea
auditoriului,
repetiţia etc.).

Să ne cunoaştem mai
bine

1. Vă grupaţi câte doi – în 10 minute trebuie să aflaţi şi
să notaţi unul despre celălalt:

a) preocupările discursive;
b) într-o dispută cu partenera/partenerul apelaţi la
raţiune sau la afecte sau şi/şi;

c) într-o polemică cu un coleg faceţi la apel la raţiune,
la afecte sau şi/şi;
d) Dacă primiţi o notă sub aşteptări preferaţi tăcerea
sau vă apăraţi lucrarea făcând apel la raţiune sau la
emoţional sau şi/şi.

Studiu de caz - timp de lucru = 40 minute
1. Vă grupaţi în 4 grupe:
- RAŢIONAL – cei care fac apel la raţiune
preponderent. (discurs monarhie vs. republică)
- EMOŢIONAL – cei care fac apel la afecte
preponderent. (discurs recesiunea înseamnă mai
puţini bugetari)

- ECHILIBRAT – cei care au egalitate la a-d. (discurs
jurnalistic cu privire la logo-ul de ţară sub Elena
Udrea)
- TIMID – cei care au răspuns că tac la pct. d.
(observatori pentru toate cazurile de mai sus,
pro/contra comportament discursiv).

VĂ MULŢUMESC!

