
                                                 
 

 

 

DE CE SA URMĂM 
CURSUL DE 
Comunicare 
eficientă şi 

cunoaştere? 

 Comunicarea nu se învaţă la un curs. Comunicarea se 
învaţă din chiar clipa în care ne naştem, într-un proces 
extrem de puţin conştient şi deliberat. 

 Comunicarea este unul dintre fenomenele cele mai 
fireşti ale existenţei umane, atât de fireşti încât o 
utilizăm din obişnuinţă, fără a fi conştienţi de existenţa 
sa. Comunicarea este asemeni respiraţiei sau bătăilor 
inimii – se află cu noi secundă de secundă, trăim 
datorită lor, dar nu le acordăm nici o atenţie. Devenim 
însă brusc conştienţi de existenţa organelor şi funcţiilor 
copului nostru abia atunci când acestea se îmbolnăvesc, 
când sunt disfuncţionale. La fel se întâmplă şi în cazul 
comunicării. În ultima vreme, oamenii se plâng adesea 
că au probleme de comunicare: în familie, la serviciu, în 
mediul social în care trăiesc şi acţionează. Putem deci 
vorbi de patologie? 

 Cursul „Comunicare eficientă şi cunoaştere“ ne va ajuta 
să devenim conştienţi de rolul comunicării în viaţa de 
fiecare zi, să identificăm strategiile, tehnicile şi 
metodele de comunicare pe care le utilizăm noi şi 
interlocutorii noştri, să ne clarificăm obiectivele de 
comunicare, să ne descoperim şi asumăm rolurile 
sociale pe care ni le-am (sau ni s-au) acordat, să 
evităm sau să dezamorsăm conflicte. 

 Cursul acesta deschide o poartă. Drumul se aşterne 
apoi în faţa noastră. Va fi un drum de o mie de paşi. 

CINE AR TREBUI 
SĂ URMEZE ACEST 

CURS? 

Noi toţi. Orice persoană care nu a mai urmat până acum un 
curs de comunicare şi care nu a reflectat asupra 
fenomenului comunicării. În urma acestui curs toţi cursanţii 
vor afla că ştiau tot despre comunicare, dar nu reuşeau să-şi 
aducă aminte.  Din punctul de vedere al lui Socrate, noi 
practic nu învăţăm nimic. Atunci când studiem, de fapt ne 
reamintim. În dialogul „Menon“, pentru a demonstra că, în 
fond, a învăţa înseamnă a-ţi reaminti, Socrate cheamă un 
tânăr sclav, pe nume Menon, şi desenând cu un băţ pe 
nisip, îl face să redescopere demonstraţia unei teoreme de 
geometrie, doar punându-i întrebări, fără a-i da vreo 
indicaţie. De aici şi ideea că fiecare fiinţă umană posedă 
deja cunoaşterea. Este suficientă plasarea în condiţii care să 
permită acestei comori să iasă la suprafaţă. Dacă va reuşi 
acest lucru, cursul şi-a atins cu prisosinţă scopul. 



                                                 
 

MODULE DE CURS 1. Banalităţi, iluzii, prejudecăţi 
Noţiuni generale: definiţie, actori, nivelurile comunicării, 
modele de comunicare, principiile comunicării, iluziile 
comunicării, ponderea limbajelor în comunicare, proxemica. 
2. Tratatul de pace. Comunicare şi relaţie 
Poziţiile de viaţă, stările eului şi rolul în scenariul de viaţă, 
bariere de comunicare, comunicare eficientă: asertivitate, 
empatie, suportivitate; conflictele: evitare şi/sau rezolvare; 
tehnici de negociere. 
3. Eu, tu, noi, firma, lumea întreagă 
Comunicare organizaţională: structuri de putere în 
organizaţie, cultură organizaţională, fluxul comunicării în 
organizaţie, comunicare formală şi informală, comunicarea 
în grup: echipa, patologie organizaţională. Comunicare 
publică. 

DURATA 
CURSULUI 

6 saptamani 

CERINTE PENTRU 
INREGISTRAREA 
PE PLATFORMA 

Trebuie sa aveti: 
- cont curent de e-mail; 
- acces la internet; 
- acces la un computer/tableta/smartphone; 
- sa puteti citi documente in PDF si format DOC. 

CERTIFICATUL 
OBTINUT 

Certificat recunoscut la nivel national de Ministerul Muncii, 
Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si de 
Ministerul Educatiei Nationale 

DETALII DE PLATA 400 lei, platibili in doua rate 

CUM SA VA 
INREGISTRATI 

Creati un cont pe platforma e-MITT si introduceti datele dvs. 
pentru identificare (http://elearning.roinno.ro/register) sau 
adresati-va pe e-mail responsabilului de curs. In 24 de ore, 
urmeaza sa fiti contactat pe e-mail si telefonic de catre 
responsabilul de curs. 

DETALII CONTACT Pentru alte detalii va rugam sa va adresati responsabilului 
de curs Bianca Rosu bianca.rosu@irecson.ro, tel. fix: 
0213132092 mobil :0751065872 

Va asteptam la curs! 
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