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Semiotica

 Semiotica este ştiința care studiază semnele sub toate aspectele: formarea
lor, clasificarea tipurilor de semne, utilizarea semnelor în activitățile umane.
Ferdinand de Saussure considera că semiologia (semiotica) este o parte a
psihologiei sociale, ea fiind “o ştiință care să studieze viața semnelor în cadrul
vieții sociale” (de Saussure 1988).
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 “Definesc Semnul ca ceva ce este în aşa fel determinat de altceva, numit
Obiectul său, şi care, determină un anume efect asupra unei persoane, efect
pe care-l numesc Interpretantul său, încât acesta din urmă este determinat
mijlocit de primul” - (Peirce 1990, p. 254)

 “Un semn … ţine locul a ceva pentru cineva, în anumite privinţe sau în virtutea
anumitor însuşiri. El se adresează cuiva, creând în mintea acestuia un semn
echivalent, sau poate un semn mai dezvoltat.” (C.P. 2.228).
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Triunghiul semiotic
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 “… împart ideile în trei clase: a Primarităţii, a Secundarităţii şi a Terţiarităţii. …
Ideile tipice ale Primarităţii sunt calităţi ale simţirii, sau simple aparenţe. …
Tipul unei idei de Secundaritate este experienţa efortului disociat de ideea unui
scop care urmează a fi atins. … Dacă luăm indiferent ce relaţie triadică
obişnuită, vom găsi în ea întotdeauna un element mental. Acţiunea brută este
secundaritate, orice mentalitate implică terţiaritate” (C.P. 8.328 - 8.331).

Ștefan Trăușan-Matu
6

 “Terţiaritatea este relaţia triadică ce există între un semn, obiectul său şi
gândul interpretant … Orice concept este, desigur, un semn.” (C.P. 8.332).
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Clasificare a semnelor
 Qualisemne - semne care nu au nici o identitate, care exprimă doar o calitate.
Un qualisemn se referă, de obicei, la calitatea senzorială a unui semn (de
exemplu, faptul că un buton este de culoare albastră sau un cuvânt este
evidențiat printr-o calitate aparte, cum ar fi tipărirea îngroşată). Am putea
adăuga aici şi calități ale cuvintelor, cum ar fi faptul că un cuvânt este un
substantiv, că este de un anumit gen, număr, caz etc..
 Sinsemne - semne individuale (într-o denumire mai actuală ocurențe sau
“tokeni”, vezi Sebeok 2002, pag.62), de exemplu, un buton plasat într-o
interfață de comandă a unui program de calculator. Un sinsemn poate avea
mai multe qualisemne (de exemplu, un buton poate fi roşu, mare şi cu colțuri
rotunjite).
 Legisemne - care exprimă un tip general de semne, un semn-lege, un tip, o
clasă de ocurențe, de tokeni. Un legisemn este, de exemplu, un cuvânt, în
general, de exemplu, “buton”, sau semnul grafic generic buton.
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Clasificare a semnelor (perspectivă semantică)
 Iconuri, care “şi-ar poseda caracterul semnificant chiar dacă obiectul său nu
ar exista” (C.P. 2.304). Un icon are o asemănare cu obiectul denotat, prin
aceasta putându-se face identificarea între semn şi obiect.
 Indici, adică semne din care se poate deduce existența unui obiect. În definiția
lui Peirce, un indice este un “semn care şi-ar pierde pe dată caracterul ce face
din el un semn dacă obiectul său ar fi îndepărtat dar nu şi-ar pierde acest
caracter în absența unui interpretant” (C.P. 2.304). Spre deosebire de iconuri
(asociere prin asemănare) şi simboluri (caracterizate de operații intelectuale),
indicii au o acțiune prin contiguitate (C.P. 2.306), sunt legați printr-o relație
fizică cu obiectul denotat.
 Simboluri, care sunt semne numai prin existența unui interpretant şi nu doar
prin asemănare sau relație fizică. Un simbol, “în absența unui interpretant şiar pierde caracterul ce face din el un semn” (C.P. 2.304). Simbolurile au un rol
deosebit de important în existența noastră. Ele sunt probabil cel mai
important tip de semne, fiind totodată legate de antropologie, imagistică sau
chiar subiectul unui domeniu distincte, al simbolisticii. Deosebit de important
în acest sens este şi procesul prin care se formează simbolurile, cauza prin
care un icon devine un simbol
(şiTrăușan-Matu
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Clasificare a semnelor (perspectivă pragmatică)

 Remă sau termen, adică un semn despre care nu se poate spune că este
adevărat sau fals, ci doar că există (de exemplu, un cuvânt individual).
 Dicisemn sau propoziție care poate fi asertată ca adevărată sau falsă;
 Raționament, care leagă mai multe propoziții, pe baza valorilor lor de adevăr.
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Clasificări ale semnelor
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Comunicarea - canalul cu perturbații

 O imagine foarte răspândită asupra comunicării pleacă de la modelul (cu
caracter behaviorist, comportamental), al “canalului cu perturbații”, folosit de
ingineri în electronică şi informatică, pe baza teoriei matematice a informației
a lui Claude Shannon, elevul lui Norbert Wiener (Lohisse 2002, pag.30).
Conform acestei concepții (denumită E-R-C), comunicarea se face între un
emițător şi un receptor care schimbă informații printr-un anumit canal de
comunicație, conform unui anumit cod (un limbaj), natural sau artificial
(convenit) care foloseşte un număr de semne grupate conform unei gramatici.
Între emițător şi receptor pot fi, în plus, elemente care pot perturba
comunicația (Van Guilenburg et al. 1998).
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 Această imagine, a canalului cu perutrbații este însă foarte simplificatoare.
Comunicarea trebuie să ia în considerare, în plus şi stările mentale ale
emițătorului şi receptorului precum şi contextul comunicăruii. Mai mult,
efectul comunicării este influențat de capacitatea şi disponibilitatea
emițătorului de a transmite şi de cea a receptorului de a recepta. Orice
comunicare este plasată într-un context spațial şi temporal, are un scop
declarat dar, uneori şi unul nedeclarat. O comunicare are un efect dorit dar,
nu de puține ori şi unul neprevăzut, de multe ori nedorit. Dacă receptorul este
om, dispoziția şi dorința sa de comunicare pot avea un rol fundamental într-o
bună comunicare.
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Modelul canalului extins (Trăușan-Matu, 2001)
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Jackobson
 Jakobson extinde teoria lui Shannon delimitând şase factori ai unui proces de
comunicare lingvistică, fiecare din acestea dând naştere unei funcții lingvistice
diferite (Lohisse 2002, pag 49, Pârvu 2000, pag 43-45):

 emițător - funcție expresivă (emotivă)
 destinatar - funcție conativă (persuasivă)
 mesaj - funcție poetică (estetică)
 cod - funcție metalingvistică
 contact - funcție fatică (relațională)
 context - funcție referențială (cognitivă, denotativă)
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Tipuri de comunicare
 Se poate face o clasificare a tipurilor de comunicare după mai multe criterii
(Dikareva 2000). În funcție de modalitate, comunicarea poate fi verbală, prin
limbaj vorbit sau scris, sau non-verbală, paralingvistic, prin gesturi, mimică,
tonul vocii, poziție, pauze, acte nonverbale. De multe ori, comunicarea nonverbală însoțeşte şi completează comunicarea verbală.
 În funcție de adresabilitate, comunicarea poate fi cu sau fără partener
explicit. De exemplu, un monolog este (cu excepția, de exemplu, a unui
monolog la teatru) o comunicare fără adresant, spre deosebire de un dialog.
 Există comunicare cu sau fără replică de exemplu, o cerere, respectiv un
anunț. Comunicarea cu replică urmează anumite reguli, discutate în secțiunea
dedicată pragmaticii.
 În funcție de numărul de adresanți, comunicarea poate avea unul sau mai
mulți adresanți, iar în funcție de tipul de contact, poate fi nemediată (față în
față - “face to face”) sau mediată (la distanță).
 Dacă se ține cont şi de momentul şi locul comunicării, se pot identifica
următoarele tipuri de comunicare (în contextul Internet-ului):
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Etnologia

 Observarea utilizatorilor într-un mediu de lucru pentru a vedea cum
acționează, ce nevoi au, cum pot fi ajutați de TIC
 Poate fi rapidă sau sistematică, de foarte lingă durată
 Atenție la a nu influența (problema băștinașilor)
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Etnometodologia
 „ Tradiția etnometodologică (Koschmann et al., 2006; Koschmann et al., 2003;
Stahl, 2006) este mai potrivită pentru analiza cazurilor descriptive.
Înregistrările video sau textuale ale persoanelor implicate în procesul de
învățare sau ale altor membri ai comunității de învățare sunt studiate pentru
a descoperi metodele prin care grupurile de participanți realizează învățarea.
Metoda de bază este condusă de date, căutând mai degrabă să descopere
tipare în date decât să impună categorii teoretice. Analiza este adeseori
micro-analitică, examinând episoade scurte în mare detaliu. Metodologiile
descriptive sunt bine potrivite pentru afirmațiile cuantificabile existențial (de
exemplu, că o comunitate se implică uneori într-o activitate dată). Totuşi, ca
oameni de ştiință şi proiectanți am dori să putem face generalizări cauzale
despre efectele alternativelor de proiectare. Metodologiile descriptive sunt
mai puțin potrivite pentru a oferi dovezi cuantificabile că o intervenție are un
efect, ceea ce ține de sfera metodologiilor experimentale, deşi, de obicei,
metodologiile descriptive pot înțelege cum funcționează practicile generale.”
(Stahl, Koschmann și Suthers)
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