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Comunicarea managerială 

 

Managementul constă, mai presus de orice, în realizarea, cu ajutorul comunicării, a unui proces 

de influenţare interpersonală exercitat într-o situaţie anumită şi îndreptat spre atingerea sau 

îndeplinirea unor obiective.  

A conduce o instituţie înseamnă a comunica, înseamnă înainte de toate a transmite idei, 

sentimente, decizii subordonaţilor şi posibilitatea de întoarcere a informaţiilor. 

Comunicarea managerială reprezintă o formă a comunicării interumane, un instrument de 

conducere cu ajutorul căruia managerul îşi poate exercită atribuţiile, comunicarea înseamnă aproape 

totul în management, indiferent că este vorba despre comunicare formală, informală sau nonformală. 

Niciun fel de activitate, de la banalele activităţi ale rutinei cotidiene şi până la cele mai 

complexe activităţi desfăşurate la nivelul organizaţiilor, societăţilor sau culturilor, nu mai pot fi 

imaginate în afara procesului de comunicare.  

Comunicarea eficace îl poate ajuta pe manager în rezolvarea conflictelor şi facilitarea 

cooperării între subordonaţi, prin identificarea tipurilor de relaţii interpersonale dintre aceştia, precum 

și pe profesor în relația cu elevul și nu numai, chiar și colaborarea elev-elev. Secretul celor mai multe 

eşecuri în comunicare este tergiversarea. De ce amânăm ? Nu ne este foarte clar ce avem de făcut sau 

nu vedem finalitatea activităţii, ne este frică de eşec sau activitatea este neplăcută, avem tendinţa de a 

ne lua angajamente peste puterile noastre, ne place “să alergăm in sprinturi”?  

De asemenea, comunicarea este elementul fundamental care stă la baza funcţiei de coordonare, 

facilitând intervenţia managerilor în vederea sincronizării şi armonizării acţiunilor membrilor 

organizaţiei. Mesajele şi informaţiile comunicate sunt supuse unui proces de interpretare şi prelucrare 

din partea fiecărui membru al organizaţiei, care urmăreşte evaluarea şi selectarea datelor relevante, 

pentru a se obţine o reducere a incertitudinii în ceea ce priveşte înţelegerea şi cunoaşterea misiunii şi 

obiectivelor promovate de organizaţie. Sursa majorităţii problemelor de comunicare o constituie 

diferenţa dintre conţinutul mesajului sau impactul pe care managerul intenţionează să-l transmită şi 

modul în care ceilalţi membri ai organizaţiei recepţionează mesajul. 

 Modalitatea esenţială de asigurare a eficacităţii comunicării între profesori și elevi, precum și 

cu grupurile legate prin activități, scopuri sau obiective comune este planificarea. Rezolvarea 

eficientă a comunicării poate fi cheia succesului organizației școlare.   
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