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Abstract: The present paper propose to state a couple of orientative
suggestions within the domain of the further education having as a source the
discussions within the frame of the Conference in Berlin from September
2003 that stipulates the quality of the educational process regarding the
assurance of the European Further Education.
The transmission of the informational flow within the further
educational system may became a natural process of regionalising and of
globalisation projected into the normative regulations elaborated and of the
stipulation of some well-defined standards.
As Pierre Guirond stated in his paper "Language et théorie de la
communications", the communications is "the transfer of the information by
means of messages", as well as the present paper analysed the barriers that
must be surpassed within the process of communication between the
professor and the student in the frame of the Romanian further education
suggesting modalities of surpassing them.
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Résumé: Le travail ci-dessous se propose de faire une série de
suggestions à titre purement informatif en ce qui concerne la formation
continue, ayant comme point de repère la Conférence de Berlin- septembre
2003, où on a touché le sujet de la qualité du processus éducationnel relié au
grand problème de l`assurance de la Formation Continue en Europe. La
transmission du flux informationnel à l`intérieur du système éducationnel
continu peut devenir un processus naturel de régionalisation et globalisation,
réfléchi dans les actes normatifs élaborés et ceux contenant des stipulations
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des standards bien définis. Selon les affirmations de Pierre Guirond dans son
ouvrage «Langage et théorie de la communication», la communication est en
fait «la transmission des informations à travers le message». Dans son
travail il analyse aussi les obstacles qu`on doit surmonter pendant le
processus de communication entre le professeur et l`étudiant dans le cadre
du système éducationnel continu roumain, et il fait des suggestions
concernant des moyens concrets de dépasser ces obstacles.
Mots-clé: éducation, excellence, communication, régionalisation,
globalisation

1. Consideraţii generale
Cum definim comunicarea? Cum realizăm o calitate a comunicării?
Comunicarea este “transferul de informaţii prin intermediul
mesajelor” afirma Pierre Guirond [1]. “O trăsătură a tuturor proceselor de
comunicare este acea că întreaga comunicare antrenează schimbarea. Ori de
câte ori are loc o comunicare se produce o schimbare de stare - se întâmplă
ceva care modifică relaţia participanţilor unul faţă de celălalt sau faţă de
lumea exterioară.“ [2]. Definiţiile pot continua la nesfârşit fiind legate de
evoluţia comunicării în multiplicare şi diversificare. Sensul educaţiei este dat
de comunicare. Calitatea educaţiei este dată de calitatea actului de
comunicare.
Emoţia este în echilibru când cele două mărimi sunt cuantificabile
perfect (rel.1):
qE ↔qC
(1)
în care:
qE - calitatea educaţiei
qC - calitatea comunicării
Există, deci, o multitudine de factori care pot constitui bariere de
comunicare. Diferenţele de percepţie sunt doar rădăcina altor bariere de
comunicare. “Modul în care noi privim lumea este influenţat de experienţele
noastre anterioare, astfel că persoane de diferite vârste, naţionalităţi, culturi,
educaţie, ocupaţie, sex, temperamente etc. vor avea alte percepţii şi vor
recepta situaţiile în mod diferit”, afirmă Nicki Stanton [3].Toate aceste
bariere trebuie însă depăşite printr-o educaţie a comunicării. Aceasta
presupune instituirea unei noi didactici a comunicării, care înseamnă:
 favorizarea autocunoaşterii prin resursele de comunicare;
 familiarizarea cu toate formele procesului de comunicare;
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descoperirea disponibilităţilor personale latente;
activarea aptitudinilor de comunicare;
descoperirea resurselor de comunicare ale celorlalţi;
folosirea optimă a multiplelor canale de emitere şi receptare
didactică;
 valorizarea comunicării integrale etc.
Trebuie înlocuită, de asemenea, gramatica scolastică, învăţată mecanic,
cu o gramatică a comunicării, în care să fie pus accentul pe context, pe rolul
elementelor nonverbale, pe organizarea complexă a comunicării. În acest sens,
se impune o altă cerinţă: pregătirea viitorilor formatori, perfecţionarea actualilor
educatori, într-un cadru specializat, într-un laborator de comunicare
educaţională.
2. Comunicarea pentru educaţie
În vederea realizării eficiente a comunicării pentru educaţie şi a
educaţiei prin comunicare, sunt necesare unele sugestii, care pot avea un rol
orientativ:
 schimbarea mentalităţilor privind procesul educaţional, de la
obiective şi conţinuturi până la organizare şi evaluare;
 trecerea de la caracterul dominant instructiv la educaţia propriuzisă, de la informativ la formativ;
 necesitatea unei reforme reale a învăţământului, la toate
nivelurile;
 abordarea interdisciplinară a instrucţiei şi educaţiei;
 introducerea unor discipline noi, axate pe ideea de comunicare şi
educaţie, alături de disciplinele clasice;
 conceperea unor noi modalităţi de evaluare, în conformitate cu
cerinţele şi exigenţele omului modern;
 utilizarea, în continuare, în procesul instructiv-educativ, de
mijloace tehnice moderne, specifice erei electronice;
 structurarea şi derularea modelării educaţionale pe modalităţi
întrunite şi coordonate: proxemica (“faţă în faţă”) şi telematica (“la
distanţă”- în formate originale), cu îmbinarea cercetării cu formarea într-un
real “Management formativ”, după schema:
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EV
MU
MIE
CME
ME

FM
P+ T

FM
P+T
omogena

FM
P+T
modulara

A

B

în care:
ME - management educaţional;
MU - management umanist;
MIE - managementul inteligenţei emoţionale;
FM - formarea managerială proxemică şi telematică, cu cele P+T două
ramuri A şi B, respectiv, omogenă şi modulară;
EV - evaluare;
CME - curriculum managerial educaţional.
 reevaluarea rolului Universităţii în noul context social-istoric
(pentru ţările din Sud-estul Europei) şi, în acest cadru, recunoaşterea oficială,
teoretică, dar şi sprijinul practic, acordat învăţământului universitar particular
(din România) (universitatea este un declanşator de schimbare şi se află la
originea evoluţiilor pozitive în cultură şi societate);
 introducerea excelenţei ca indicator al prestigiului universitar [6]
prin relaţia:
SE → DE → IP
în care:
SE - reprezintă şcoala excelenţei;
DE - reprezintă determinanţii excelenţei;
IP - reprezintă indicatorii prestigiului.
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DE este dat de următoarele coordonate:
• cuplarea la circuitul european şi internaţional de valori universitare;
• interevaluarea cadrelor didactice şi cercetărilor din universităţi prin
raportare la comunitatea ştiinţifică internaţională;
• curricula actualizată, diversificată şi flexibilă;
• controlul asupra numărului de studenţi înscrişi la cursurile de zi prin
mărirea exigenţelor în selecţie şi promovare;
• calitatea vieţii din campusurile universitare;
• calitatea relaţiei profesor-student;
• calitatea stilului de viaţă al comunităţii universităţilor (relaţiile dintre
universitari, comunicarea profesională etc.);
• statutul material al universitarului în ţară şi în perioada deplasărilor
profesionale în străinătate.
IP au următoarele repere:
 stadiul avansat de aplicare a reformei;
 acreditarea instituţiei;
 nivelul de recunoaştere socială a diplomei;
 tradiţia universitară;
 amploarea programelor academice organizate în colaborare
internaţională;
 calitatea infrastructurii logistice;
 şansa de promovare în ierarhia poziţiilor profesionale, politice,
administrative;
 atractivitatea pentru profesorii şi studenţii excepţionali;
 organizarea, la nivel naţional şi internaţional, a unor schimburi
culturale, studii, cercetări, călătorii, conferinţe, aşa cum este cea
de faţă, din care toată lumea are de învăţat.
Parafrazându-l pe marele filozof René Descartes, am putea spune, în
încheiere, odată cu el: Communico ergo sum / Comunic, deci exist.
3. Comunicarea între studenţi şi profesori
O strategie care oferă şanse în plus studenţilor în procesul de
învăţământ ar trebui să aibă următoarele componente:
 simplificarea şi flexibilizarea programelor universitare vor oferi
studentului libertate de opţiune în alegerea unei anumite formaţii academice.
Sistemul creditelor transferabile trebuie să devină un mijloc de
individualizare a opţiunii de studiu (Declaraţia de la Bologna);
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 implicarea activă a studenţilor în cercetarea ştiinţifică prin
organizarea anuală de sesiuni ştiinţifice, oferirea posibilităţii de participare cu
studii şi lucrări proprii la aceste evenimente, asigurarea accesului permanent
la resursele bibliografice ale universităţii;
 îmbunătăţirea condiţiilor de studiu;
 susţinerea materială a studenţilor care provin din familii fără
posibilităţi financiare prin oferirea unor credite sociale;
 stimularea creşterii competenţei prin recompensare materială;
 obţinerea de fonduri din sponsorizări în vederea susţinerii stagiilor
studenţilor în cadrul unor programe şi proiecte internaţionale;
 stimularea implicării studenţilor din anii terminali în conducerea
unor activităţi didactice printr-o remunerare corespunzătoare;
 scăderea taxelor şcolare;
 organizarea unor programe efective de mentorat în vederea
îmbunătăţirii calităţii procesului de comunicare între studenţi şi
profesori;
 mobilităţi selective (studenţi - profesori) interuniversitare în
vederea aplicării Declaraţiei de la Bologna;
 sistem interactiv de transmitere a cunoştinţelor prin analize şi
strategii de îmbunătăţire a suporturilor de cursuri.
Conferinţa de la Berlin din septembrie 2003 statuează calitatea actului
educativ în vederea asigurării până în anul 2010 a Ariei Educaţiei Superioare
Europene.
Astfel, până în anul 2005 s-a realizat acreditarea calităţii la nivel
naţional ce include patru caracteristici:
1. definirea responsabilităţilor părţilor şi instituţiilor implicate;
2. evaluarea programelor instituţionale incluzând evaluarea internă şi
externă;
3. un sistem de acreditare şi certificare sau proceduri comparabile;
4. participare internaţională prin co-operare şi reţele.
Concluzii
Calitatea comunicării în transmiterea fluxului informaţional în sistemul
educaţiei superioare este un proces firesc al regionalizării şi globalizării
economice cu proiecţie în actele normative elaborate şi a statuării unor standarde
bine definite pentru educaţia superioară.
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