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For the pedagogues the formation of abilities of the assertive communication „supposes the act of taking into consi-

deration the individual particularities of each participant at the pedagogical process, the creation of some conditions for 
the promotion and development of the individual capacities”. All abilities of the assertive communications can be reali-
zed through the pedagogues motivation (extrinsic and intrinsic), its self-transformation is characterized by: self-cognition, 
self-respect, the support of the own point of view, the analysis of the management and communication style, which lead 
to the formation of an assertive attitude, but the elimination of the blockages in communication, leads to the elimination 
of the conflicts, misunderstandings which are the first step to the formation of the assertive communication abilities. 

 
 
Asertivitatea este comportamentul care implică exprimarea propriilor idei şi sentimente şi susţinerea pro-

priilor drepturi, a face aceste lucruri într-un mod care permite celuilalt să procedeze la fel. Comunicarea şi 
comportamentul asertiv cere dezvoltarea anumitelor deprinderi şi abilităţi specifice, dar pentru a ajunge la 
dezvoltarea lor este necesar a îndeplini următoarele reguli dintre cele mai importante: 

 1. Împărtăşiţi-vă sentimentele în afirmaţii la persoana 1. 
 2. Nu vă minimizaţi pe voi şi nu-i minimizaţi pe ceilalţi. 
 3. Nu fiţi vagi şi ezitanţi şi nu vă camuflaţi mesajul cu cuvinte parazite. 
 4. Fiţi concret în feedback şi critică. 
 5. Folosiţi un limbaj neutru, neexploziv. 
 6. Fiţi cooperanţi, deschişi şi receptivi la ceilalţi, ei ar putea să ştie ceva şi voi să nu ştiţi. 
 7. Confruntaţi situaţiile neplăcute pe loc sau cel puţin imediat. 
 8. Asiguraţi-vă că mesajele nonverbale transmit acelaşi lucru ca şi mesajele verbale. 
Formarea abilităţilor de comunicare asertivă la pedagogi „presupune luarea în considaraţie a particulari-

tăţilor individuale ale fiecărui participant la procesul pedagogic, crearea unor condiţii pentru promovarea şi 
dezvoltarea capacităţilor individuale” [3, p.25]. Toate acestea pot fi realizate prin motivarea pedagogilor spre 
autoschimbare prin autocunoaştere, stima de sine, susţinerea propriului punct de vedere, analiza stilului de 
conducere şi comunicare care duc la formarea atitudinii asertive, iar prin eliminarea blocajelor de comunica-
re, se ajunge la eliminarea conflictelor şi neînţelegerilor care sunt un prim-pas spre formarea abilităţii de co-
municare asertivă. 

În ultimele patru decenii, au fost acceptate diferite teorii ale motivării de către oamenii de afaceri. Mana-
gerii de vârf, în special din marile organizaţii, au iniţiat şi au elaborat o serie de programe de instruire a lide-
rilor şi salariaţilor, în care au clarificat şi au evidenţiat ce îl determină pe un individ al unei organizaţii să luc-
reze, dar mai ales să se dedice scopurilor organizaţiei. 

Teoriile motivaţionale au devenit o parte importantă, chiar centrală, a programelor de învăţământ în facul-
tăţile americane de afaceri, deoarece prin motivaţii se ajunge la valorile indivizilor, la obiectivele şi ideologia lor. 

 Motivaţia este o condiţie esenţială în formarea asertivităţii. După Svetlana Cojocaru, motivaţia intrinsecă 
rezultă din angajarea şi interesul persoanei pentru îmbogăţirea cunoştinţelor, pe când motivaţia extrinsecă e 
rezultatul recompenselor şi penalizării exterioare [2, p.76]. Conform acestei teorii, rezultatele includ retribu-
ţii, recunoaştere, promovări, relaţii sociale şi recompense intrinseci. Pentru a obţine aceste recompense, indi-
vidul “realizează” nişte intrări cum ar fi: timp, experienţă, efort, educaţie şi loialitate. 

În teoria aşteptării se susţine că motivaţia depinde de 2 momente: cât de mult dorim noi ceva şi cum credem 
că această dorinţă se va realiza. 

Teoria aşteptării are ca suport de bază 4 elemente: 
1) comportamentul omului este determinat de o combinaţie de factori de mediu şi individuali; 
2) această teorie presupune că oamenii iau decizii referitoare la persoana lor proprie în organizaţie; 
3) oamenii au tipuri diferite de necesităţi, dorinţe şi scopuri; 
4) oamenii aleg acele comportamente bazate pe percepţiile lor în măsura în care aceste comportamente 

vor duce la rezultatele dorite [9, p.158]. 
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Porter Lawler demonstrează că performanţa înaltă poate conduce la satisfacţii mari. Rezultă că perfor-
manţa poate conduce la 2 tipuri de recompense pentru individ: extrinseci (retribuţie, promovări) şi intrinseci 
(automulţumirea, respectul celor din jur). 

Dar conform teoriei echităţii, care presupune că oamenii sunt motivaţi să caute echitatea socială în recom-
pensele pe care le obţin pentru performanţă, rezultatele includ retribuţii, recunoaşterea, promovările, relaţiile 
sociale şi recompensele intrinseci.  

Atât pedagogii, cât şi fiecare individ simte necesitatea de a se realiza în profesie, de a fi recunoscut de grup, 
munca însăşi, responsabilitatea, avansarea şi „creşterea”. 

Dar pentru a atinge aceste necesităţi, pedagogul trebuie să posede o cultură psihologică înaltă ce include 
câteva elemente cognitive: cunoaşterea de sine, cunoaşterea oamenilor din jur, abilitatea de a comunica aser-
tiv şi de a-şi dirija comportamentul pentru a crea şi a menţine un climat psihologic favorabil în colectiv atât 
de necesar unei conduceri eficace. 

Eficienţa activităţii pedagogice începe de la iscusinţa de a-şi conştientiza propriile tendinţe şi de a aprecia 
adecvat resursele umane. 

Într-un studiu se constată că managerii cei mai eficace, în contextul autoconducerii, sunt cei care au încurajat 
grupurile să observe, să evalueze şi să-şi consolideze propriul comportament direcţionat spre sarcini [1, p.170], 
dar pentru aceasta managerii trebuie să fie ei singuri antrenaţi. Acelaşi lucru îl putem afirma şi despre pedagogi.  

Orice om va putea fi în bună măsură în relaţie cu ceilalţi, dacă va dovedi capacitate profesională şi 
morală, precum şi talentul de a transmite cuiva, de a implanta în mintea şi sufletul acestuia reprezentări, idei, 
principii, judecăţi de valoare, sentimente pozitive care să-i motiveze şi să-i călăuzească gândurile, faptele şi 
trăirile interioare. 

Imaginea personală este o altă condiţie de formare a abilităţii de comunicare asertivă. Ea are o putere atât 
de mare, încât impactul ei este copleşitor asupra destinului fiinţei umane, putând influenţa atât reuşita, cât şi 
eşecul. Imaginea personală este reală, chiar dacă nu o putem atinge, simţi sau vedea. Eşecul şi succesul sunt 
la fel de reale. Imaginea personală este propria noastră părere despre ce fel de persoană suntem. Este rezulta-
tul experienţelor trecute, reuşitelor sau eşecurilor… şi poartă amprenta modului cu care au fost trataţi de ceilalţi. 

Această imagine odată formată, noi o considerăm corectă. Dar din cele relatate mai sus, reiese că ea poate 
fi falsă – şi de multe ori este falsă – însă important este faptul că noi ne comportăm ca şi cum ar fi adevărată. 
Teoretic ea este adevărată. Viaţa se desfăşoară ca şi cum imaginea ar fi adevărată. Dar oare este? Imaginea 
personală se poate schimba, fiind nevoie de o altă perspectivă. Cunoaşterea de sine te poate ajuta să înţelegi 
că totul depinde de felul în care gândeşti. Dacă tu te crezi frumos, oamenii din jurul tău te vor vedea frumos, 
dacă te crezi deştept, asta vei răspândi. Trebuie să descoperim secretul convieţuirii cu propria persoană, să nu 
ne temem de nimic. O imagine de sine sănătoasă este cheia convieţuirii cu sine. Dacă ne percepem realist şi 
ne acordăm respectul meritat, acumulând succesele şi sentimentele, păstrându-ne încrederea în sine în ciuda 
eşecurilor şi iertându-ne propriile greşeli, ajungem să trăim într-adevăr în armonie cu propria persoană. 

Cunoaşterea de sine are două laturi. Atunci când te consideri ideal, doreşti ca persoanele din anturajul tău 
să fie la fel, însă fiecare om este deosebit în felul său. Dar dacă te consideri un respingător, iar funcţia de 
bază ce o ai o crezi întâmplătoare, atunci şi pe cei din jurul tău îi respingi, ca ei la rândul lor să te respingă. 

Nivelul stimei de sine afectează puternic performanţele în toate activităţile, o stimă scăzută sporeşte riscul 
insucceselor, determinând astfel o viziune şi mai sumbră asupra propriei persoane. Dacă stima de sine este 
puternică, atunci şi pe ceilalţi îi stimăm şi îi respectăm atât ca persoană, cât şi ca idee. Oamenii care au o auto-
stimă scăzută sunt mai susceptibili la influenţele externe şi sociale decât cei care au o autostimă înaltă. C.Eţco 
consideră că „în general, nu există o relaţie consistentă între stimă şi performanţă. Totuşi, angajaţii cu stimă 
redusă faţă de sine tind să reacţioneze mai puţin adevărat la feedbackul negativ – acesta le scade performanţa 
ulterioară. Oamenii cu o autostimă redusă nu reacţionează adecvat la situaţii ambigue şi stresante” [1, p.63]. Ca 
un fir de legătură între cunoaşterea de sine, încrederea în sine şi stima de sine, pentru formarea abilităţii de 
comunicare asertivă la pedagogi, serveşte şi punerea accentului pe o altă condiţie care ar fi stilul de comuni-
care, stilul de conducere. 

În viziunea mai multor specialişti, noua paradigmă în conducere presupune dezicerea de la conducerea 
clasică şi promovarea unui nou stil sau o nouă paradigmă în conducere considerată cheia succesului în acţiu-
nile asupra factorilor interni ai organizaţiei. 

Conducătorii competenţi îşi cunosc colectivul destul de bine şi pot oricând să răspundă nevoilor subalter-
nilor în diverse situaţii. Ei ştiu, de asemenea, cum să-şi trateze angajaţii, când este vorba de un grup întreg şi 
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cum să trateze fiecare angajat în parte. Un manager sau conducător, care îşi cunoaşte bine angajaţii şi este 
familiarizat cu modelul de conducere adaptată situaţiei, poate impune schimbări de comportament subalter-
nilor, făcându-i să se simtă mai bine şi mai siguri la locul de muncă, astfel instituţia de învăţământ, în ansam-
blu, va avea numai de câştigat, dar aceste comportamente presupun abilităţi de comunicare asertivă. 

Cercetările au demonstrat că în condiţiile conducerii democratice şi ale participării libere a membrilor 
grupului la discutarea problemelor de grup relaţiile reciproce au un caracter mult mai prietenos decât în cazul 
unei simple „atmosfere sociale”. Conducerea democratică a contribuit la sporirea motivaţiei privind lucrul 
membrilor din grup, comparativ cu alte stiluri de conducere, iar deciziile abordate s-au dovedit a fi creatoare 
pentru îndeplinirea activităţilor lor. 

Stilul de conducere presupune un stil de comunicare. În condiţiile stilului autoritar se promovează o co-
municare autoritară, iar atmosfera tensionată din grupurile autoritare conduc uşor la acte de violenţă verbală 
între membrii grupului. Stilul laissez-faire al pedagogului se caracterizează printr-o participare slabă în co-
municare, lipsă de decizie ce dezvoltă plictiseala, neatenţia, descurajarea şi neimplicarea elevilor, studenţilor 
în viaţa socială, iar comunicarea asertivă se caracterizează prin faptul că în comunicare nu se încalcă nici 
drepturile personale, nici ale celorlalţi, subiectul exprimându-şi necesităţile, dorinţele, sentimentele şi prefe-
rinţele într-un mod deschis şi onest, într-o manieră socialmente adecvată. Comunicarea asertivă demonstrea-
ză respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi, promovează autodezvăluirea, autocontrolul şi aprecierea pozitivă a 
valorii de sine. Asertivitatea este cea mai eficace modalitate de soluţionare a problemelor interpersonale. Co-
municarea directă, deschisă şi onestă permite recepţionarea mesajelor fără distorsiuni, ceea ce menţine rela-
ţiile cu ceilalţi. Într-o comunicare asertivă tensiunea, critica, conflictul etc. sunt constructive. 

Asertivitatea poate fi influenţată şi de blocaje ale comunicării. Blocajele reprezintă perturbaţiile ce pot 
interveni în procesul comunicării de aceea înlăturarea blocajelor în comunicare ar fi o altă condiţie de for-
mare a comunicării asertive. Fiecare om este unicat de personalitate, pregătire, experienţă, aspiraţii, elemen-
te care împreună sau separat, influenţează înţelegerea mesajelor. Un cuvânt, un gest, o expresie pot avea sen-
suri diferite pentru diferite persoane. De aceea înţelegerea corectă reprezintă pentru manager o problemă esenţială, 
căci munca lui se bazează pe comunicare cu persoane de care nu-l leagă neapărat prietenia, simpatia, rudenia. 

Asertivitatea poate fi influenţată şi de blocaje ale comunicării şi empatiei. Din studiile la această temă 
(Stantan N., 1995; Acloud F.A., 1998) se pot identifica o serie de factori care blochează manifestarea com-
portamentului eficient. 

Diferenţe de percepţie. Oamenii care nu sunt foarte eficienţi în anumite situaţii sociale fac adesea erori 
în perceperea celorlalţi. Astfel, persoanele de diferite vârste, naţionalităţi, culturi, educaţie, ocupaţie, sex, 
temperament etc. vor avea alte percepţii şi vor recepta situaţiile în mod diferit. Diferenţele de percepţie sunt 
deseori numai rădăcina multor alte blocaje ale asertivităţii. 

Interpretarea. E utilă perceperea corectă a comportamentului altora şi în acelaşi timp este necesară şi o 
interpretare corectă a acestuia. Acurateţea percepţiei şi interpretării este dependentă de cunoaşterea limba-
jului, valorilor, rolurilor şi regulilor folosite de ceilalţi în situaţii particulare. Interacţiunea socială presupune 
permanent luarea deciziilor, decizii care sunt influenţate de rezultatele activităţii trecute. 

În procesul de comunicare, bariera reprezintă orice lucru care reduce fidelitatea sau eficienţa transferului 
de mesaj. 

În funcţie de caracteristicile pe care le au, barierele pot fi clasificate în bariere de limbaj, bariere de mediu, 
bariere datorate poziţiei emiţătorului şi receptorului, bariere de concepţie. 

Cele mai multe dintre studiile efectuate de specialiştii în domeniul comunicării menţionează că în proce-
sul de comunicare din 100% din cele spuse de emiţător receptorul reţine doar 20% (Ţurcan 2004, p.173). 

Dar în comunicare mai pot interveni anumite bariere, obstacole, blocaje. 
Dificultăţi de exprimare. Dificultatea de a găsi cuvintele potrivite pentru a exprima ideile este o barieră 

în comunicare şi afirmarea de sine. 
Inabilitatea de preluare a rolului celorlalţi constituie un factor ce influenţează negativ atât procesul de co-

municare, cât şi cel de empatizare prin perceperea inadecvată a punctului de vedere al celorlalţi şi a reacţiilor lor. 
Cei care nu dispun de aceste abilităţi de afirmare prin utilizarea unui stil empatic sunt mai puţin eficienţi 

în realizarea sarcinilor lor. 
Componentele nonaservite care blochează comunicarea sunt pasivitatea şi agresivitatea. Pasivitatea este 

un comportament ce poate fi descris ca răspunsul unei persoane care încearcă să evite confruntările, con-
flictele, îşi doreşte ca toată lumea să fie mulţumită, fără a ţine cont de drepturile sau dorinţele sale personale; 
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manifestare a unei persoane care nu face cereri, nu solicită ceva anume, nu se implică în câştigarea unor 
drepturi personale sau în apărarea unor opinii. Aceste persoane se simt rănite, frustrate, iritate, fără însă a 
încerca să-şi exprime nemulţumirile faţă de ceilalţi. 

Agresivitatea este o reacţie comportamentală prin care îl blamezi şi îl acuzi pe celălalt, nu respecţi regu-
lile impuse de autorităţi (părinţi, şefi, poliţie, profesori), eşti insensibil la sentimentele celorlalţi, nu-ţi res-
pecţi colegii, consideri că tu ai întotdeauna dreptate, rezolvi problemele prin violenţă, consideri că cei din 
jurul tău sunt adesea nedrepţi cu tine, eşti sarcastic şi utilizezi adesea critica în comunicare, consideri că 
drepturile tale sunt mai importante decât ale altora, eşti ostil şi furios (Adriana Baban, 2002, p.24-25). 

Ameliorarea acestor componente deficitare şi adoptarea unei maniere adecvate în vederea menţinerii unei 
relaţii optime cu ceilalţi se realizează prin achiziţia asertivităţii.  

În urma cercetării teoretice a condiţiilor de formare a abilităţii de comunicare asertivă, ne-am propus să 
schematizăm aceste condiţii într-o diagramă.  

 

 
Diagrama condiţiilor psihopedagogice de formare a asertivităţii 

 
Diagrama prezintă condiţiile majore de formare a comunicării asertive. Începând de la motivaţia spre for-

marea abilităţii de comunicare asertivă, trecem la imaginea personală care presupune: cunoaşterea de sine ce 
ţine de stima de sine, continuând cu înlăturarea barierelor în comunicare şi nu în ultimul rând analiza stilului 
de conducere şi de comunicare.  

Dacă abilitatea de comunicare asertivă lipseşte la pedagogi, putem afirma că nu numai elevii, studenţii, ci 
întreaga societate ar varia de la agresivitate la pasivitate, deoarece dacă se crede că munca de pedagog nu 
presupune nimic (să considerăm că este greşit), nu spunem nimic, de aceea abilitatea de comunicare asertivă 
este o necesitate de care nu ne putem lipsi. 

Fiecare persoană posedă un anumit stil comportamental. Persoana ce se comportă pasiv nu poate să-şi 
anunţe concret dorinţele şi necesităţile sale. În aceeaşi măsură, ea este lipsită de apărare în faţa cerinţelor sur-
venite din partea carenţelor celorlalţi membri ai societăţii. Deosebirea esenţială a unei persoane neîncrezute 
în sine constă în faptul că în activitatea socială aceste persoane tind maxim posibil să evite manifestările per-
sonale. Orice formă de prezentare a propriilor idei, păreri, realizări, dorinţe şi necesităţi pentru ei este foarte 
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neplăcută (fiind urmată de sentimentul de ruşine, vină, frică etc.) sau imposibilă, deoarece nu au formate abi-
lităţile necesare sau nu are sens conform sistemului propriu de valori şi interese.  

Însuşirea unor metode şi tehnici de comunicare asertivă cât mai eficace se poate învăţa nu doar în copilă-
rie şi adolescenţă, ci şi după aceea, căci omul toată viaţa învaţă. 

Comunicarea asertivă s-a dezvoltat ca o modalitate de adaptare eficientă la situaţii conflictuale interper-
sonale. Lipsa asertivităţii este una dintre cele mai importante surse de inadecvare socială. Asertivitatea este 
rezultatul unui set de atitudini şi comportamente învăţate care au drept consecinţe pe termen lung îmbună-
tăţirea relaţiilor sociale, dezvoltarea încrederii, respectarea drepturilor personale, formarea unui stil de viaţă 
sănătos, îmbunătăţirea abilităţilor de luare a deciziei responsabile. 

De aici rezultă că scopul comunicării în instituţiile de învăţământ nu se rezumă numai la reuşita şcolară, 
ci urmăreşte reuşita umană în toate condiţiile şi în toate momentele vieţii, iar comportamentul asertiv al pe-
dagogului este principalul determinant al acelui gen de structuri culturale care promovează excelenţa în şcoli.  
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