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CUVÂNT ÎNAINTE 

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, specialiștii în comunicarea 
plurilingvă și persoanele care își doresc însușirea unor limbi străine devin din ce în ce mai 
interesați de studiul limbii române. Creșterea vizibilității sale în ultimii ani și dorința unui 
număr tot mai mare de specialiști și de studenți alogeni de a studia limba română, atât în 
universitățile românești, cât și în cele străine unde se predă limba română au determinat 
dezvoltarea accelerată a domeniului de cercetare dedicat limbii române ca limbă străină.  

În ultimul deceniu s-au organizat numeroase conferințe care au ca temă româna ca limbă 
străină, s-au scris articole și alte studii teoretice despre predarea limbii române și s-au 
realizat platforme on-line pentru studiul acesteia. Manualele, lucrările de didactică, 
programele de studii sau cursurile on-line s-au înmulțit considerabil în ultimii ani, dar, 
conștienți de dinamica fără precedent a predării-învățării-evaluarii limbilor străine, 
specialiștii în domeniul românei ca limbă străină sunt permanent preocupați de 
îmbunătățirea procesului didactic și de actualizarea cadrului teoretic aferent în vederea 
adaptării la nevoile reale ale cursanților, fie acestea în comunicarea cotidiană sau în cea 
profesională. 

În acest context, volumul Predarea, receptarea și evaluarea limbii române ca limbă străină. 
Actualitate și perspectivă reunește studii prezentate la conferința omonimă organizată de 
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești în parteneriat cu Institutul Limbii Române 
București și cu Univerza v Ljubliani, Filozofska Fakulteta. Lucrarea sintetizează 
propuneri metodologice de predare-învățare-evaluare a românei ca limbă străină, vizând 
formarea și evaluarea diferitelor competențe lingvistice, predarea structurilor lexico-
gramaticale sau a limbajelor specializate, abordarea aspectelor de cultură și civilizație 
românească și sugestii de perfecționare a predării limbii române în mediul on-line.  

Volumul este structurat în trei secțiuni: Didactica limbii române ca limbă străină, Cultură 
și civilizație românească și Limba română ca limbă străină în mediul on-line, ultima 
secțiune reflectând provocările și oportunitățile generate de criza sanitară mondială 
actuală. Autorii studiilor sunt cadre didactice universitare care predau limba română ca 
limbă străină, atât la universități românești, dintre care amintim Universitatea ,,Alexandru 
Ioan Cuza” din Iași (Ludmila Braniște, Carmen Livia Tudor, Mariana-Diana Câșlaru, 
Elena Mihaela Andrei, Anamaria Gheorghiu, Arina Chirilă), Universitatea din Pitești 
(Ileana Silvia Ciornei), Universitatea de Vest din Timișoara (Cristina Raluca Sicoe, 
Simona Nicoleta Staicu), Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu (Iulia-Maria Deaconu) și 
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești (Mihaela Badea, Cristina Gafu, Cristina Iridon, 
Silvia Stoian, Loredana Netedu), cât și la universități de prestigiu din străinătate, ca 
reprezentanți ai Institutului Limbii Române. Îi menționăm în acest sens pe Nicoleta Neșu, 
Petru Apachiței, Nicolae Adrian Henț, Ioana Jieanu, Nicolae Stanciu, Cristina-Alice 
Toma, Alina Iftime, Loredana Ilie, Carmen Dimitriu, Gina Nimigean, Florica Faur, Anca 
Gâță și Luiza Marinescu.  

Contribuțiile acestor autori reprezintă un exemplu de bune practici, un valoros schimb de 
experiență și de experiențe, un omagiu adus limbii române și celor care o predau, o 
sărbătoare academică și un mod de a sărbători limba română. 

		 	 	 	 	 	 	 	 Editorii 
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ASPECTE ALE PREDĂRII LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ (LS) ȘI 
LIMBĂ ETNICĂ (LE) ÎN STRĂINĂTATE 

► Nicoleta NEȘU   //  nicoleta.nesu@uniroma1.it 
► Universitatea Sapienza, Roma / ILR București 

 

ABSTRACT 

Nowadays, teaching Romanian language at the Italian universities means 
structuring the teaching and the testing activity in two distinct levels: as a foreign 
language (LS) and as an ethnic language (LE), seen as a different stage of 
evolution of the respective mother tongue. It is obvious that this new 
organization produces some changes both in the “classical” and “traditional” 
theory and methodology of teaching a foreign language, and in the methods and 
criteria for evaluating/testing the acquired knowledge. In this paper, we will try 
to identify and list the main changes, emphasizing on the differences between the 
concept of foreign language versus the concept of ethnic language. 

KEYWORDS 

foreign language, ethnic language, teaching, testing, Romanian language 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Lucrarea pe care o supun atenției dumneavoastră are un titlu generic. Însă, mă voi referi 
pe parcursul ei, la experiența mea personală de predare a limbii române ca limbă străină și 
ca limbă etnică în Italia, la Universitatea Sapienza din Roma. Vreau să precizez de la bun 
început că fac acest lucru fără a avea pretenția de a vorbi în numele colegilor mei care 
împărtășesc aceeași experiență, cu atât mai mult cu cât, în acești ani, am putut constata că 
există anumite aspecte comune ale activității noastre, dar și multe altele – structură și 
organizare la nivel universitar, metode diferite, chiar și opinii diferite etc. – care ne 
despart. Drept urmare, am să mă opresc asupra unor aspecte ale activității mele pe care le 
consider dintre cele mai importante și mai relevante pentru subiectul prezentei conferințe. 

1.Voi pleca de la un aspect ce se regăsește chiar în titlul lucrării și anume conceptele de 
limbă străină (LS) și limbă etnică (LE), două concepte puse în paralel, despre care am 
mai vorbit și există câteva dintre contribuții deja publicate și unele în curs de publicare 
(Neșu, 2018 și Neșu, 2019). Este o realitate cu care nu m-am confruntat de la începutul 
activității mele la Roma, decât în „forme ușoare”, dar care a devenit „acută” în ultimii 5-6 
ani: este vorba despre prezența numeroasă a studenților de origine română, stabiliți în 
Italia de la vârste mici și foarte mici și care se înscriu la Facultatea de Litere, la 
specializări care includ limba și literatura română ca materie obligatorie, ca studenți 
italieni, adică ,,străini” pentru și față de limba română. Această situație, pe cât de „inedită” 
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din punctul de vedere al deontologiei sau al metodologiei didactice, este pe atât de 
„normală” din punctul de vedere al realității sociale pe care o reflectă cu fidelitate – de 
câțiva ani încoace, comunitatea românească în Italia reprezintă principala comunitate de 
imigranți (de altfel, în 2017, după cum bine se știe, România se afla pe locul al doilea 
mondial, după Siria, ca număr de emigranți). În Italia, una dintre țările „preferate” de 
românii care vor să emigreze, comunitatea românească număra, la sfârșitul lui 2018, 
confrom datelor ISTAT, peste 1.200.000 de cetățeni rezidenți oficial, adică 23,2% din 
totalul cetățenilor străini rezidenți în Italia. Numărul studenților de origine română care se 
înscriu, în primul an, la specializările ce prevăd în curricula obligatorie limba și literatura 
română este constant, în ultimii ani, în jur de 20-25. Aceste cifre se „traduc”, însă, într-un 
grup foarte neomogen de studenți care ne obligă, în mod concret, la o separare și 
organizare a lor în grupe distincte, operate pe baza criteriului limbii materne, tocmai 
pentru a putea urmări și îndeplini exigențele didactice specifice. Aici survine, însă, 
întrebarea: mai este limba română, într-adevăr, limbă maternă pentru acești studenți? Cu 
alte cuvinte, reprezintă pentru ei ceea ce reprezintă, la nivelul competențelor vorbind, 
pentru cei care continuă să trăiască și să studieze în România? Răspunsul este clar negativ, 
cel puțin în marea majoritate a cazurilor. Însă, e la fel de adevărat că nu putem afirma, în 
ciuda problemelor varii pe care acești studenți le întâmpină în vorbire, că pentru ei limba 
română este o limbă străină în adevăratul sens al cuvântului, în definiția lingvistică dată 
conceptului de limbă străină. Soluția la această problemă am descoperit-o la profesorul 
Paolo Balboni și colectivul său de cercetători de la Universitatea Ca' Foscari din Venezia 
care, la sfârșitul anilor '90, încep să opereze, în literatura de specialitate, cu termenul de 
limbă etnică – lingua etnica, în original (cu referire la limba copiilor emigranților italieni 
din Statele Unite). Fără a intra în detalii teoretice legate de acest aspect, detalii care, de 
altfel, se regăsesc cu ușurință în generoasa literatură de specialitate, mă voi limita la a da o 
interpretare „personală” a conceptului de limbă etnică așa cum o înțeleg eu și cum lucrez 
cu acest concept în cercetările mele. Așadar, pentru mine, limba etnică, LE, este o limbă 
maternă la origine, care suferă niște modificări sub influența unor factori de natură internă 
și externă, factori lingvistici și extralingvistici, modificări care, per ansamblu, sunt 
determinate, în primul rând, de schimbarea coordonatelor geografice, spațiale, de 
schimbarea poziției fizice, concrete, a individului într-un anumit moment al vieții sale. Se 
știe foarte bine că spațiul geografic este o componentă determinantă a conturării unui 
idiom, a unei limbi istorice, în conformitate cu o tehnică și o competență idiomatică 
specifice. Situația în care se găsește emigratul/imigratul (depinde din ce perspectivă 
privim lucrurile) este una specială din acest punct de vedere – pe de-o parte, el se găsește 
obligat să învețe limba țării în care se află, L2 (care, în cazul copiilor, va fi și limba 
școlarizării lor), limba instituțională, și, în același timp, va încerca și să își păstreze limba 
sa maternă, L1, ca acea „diferență specifică”, de identificare cu o comunitate etnică, de 
apartenență la aceasta, ca diferită de celelalte comunități lingvistice. Aceasta din urmă, 
însă, limba maternă, este cea care are cel mai mult de suferit în urma acestui dublu  proces 
ce se desfășoară concomitent – iar menținerea ei nealterată necesită un adevărat efort și 
angrenarea unor complexe mecanisme psihologice, cognitive, nu de mică amploare, de 
unde și necesitatea ca acest proces să fie studiat din perspectivă interdisciplinară. 
Revenind la conceptul de limbă etnică, ea reprezintă, cum afirmam mai sus, o limbă 
maternă la origine, care însă ajunge să fie utilizată într-un cadru social mai restrâns, de 
obicei strict familial, cu scop și uz preponderent colocvial, cu alte cuvinte, încetează de a 
mai avea un aspect instituțional, nu mai reprezintă limba în care individul își desfășoară 
studiile sau activitatea profesională, nu mai este limbă de contact social și/sau instituțional 
și are o compoziție lexicală redusă, organizată în jurul unui vocabular minimal (uneori 
regional sau chiar dialectal, în cazul limbilor care prezintă dialecte), cu o gramatică – 
sintaxă și morfologie – nu întotdeauna perfecte sub aspect normativ. Cam așa arată, în 
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acest moment al cercetărilor noastre, o definiție lărgită a conceptului de limbă etnică, 
definiție care, desigur, permite îmbunătățiri și completări. 

2. Odată identificată și etichetată această limbă română a studenților ca fiind nu o limbă 
maternă, în sensul lingvistic strict al termenului, ci o limbă etnică, survine o a doua 
întrebare: cum se schimbă procesul didactic de predare/învățare pentru acești studenți? 
Aceasta și pentru că ei vor fi absolvenți de profil filologic și deci, poate, viitori profesori, 
traducători, interpreți, mediatori culturali etc. (am prezentat o conferință pe această temă 
la Universitatea din București, în 2018, dar este încă în curs de publicare, de aceea nu pot 
face trimiterile la text. Multe, însă,  dintre ideile de acolo se vor regăsi pe parcursul acestei 
lucrări.). Din punct de vedere didactic, și în cazul acestor studenți mențin abordarea 
contrastivă, pe care o utilizez în cazul predării limbii române ca limbă străină, bineînțeles, 
cu materiale adaptate cerințelor lor specifice și care încearcă, pe cât posibil, să se mențină 
cât mai aproape de cursurile de specialitate din facultățile românești de profil. La aceasta 
se adaugă un amplu proces de re-actualizare, în unele cazuri chiar de re-creare a 
contextului cultural de multe ori complet absent, aproape ca în cazul studenților străini. 
Traseul lingvistic propriu-zis reprezintă în realitate, pentru acești studenți, un proces de 
re-descoperire a limbii, o limbă cunoscută în aspectele ei bazilare, o limbă pe care ei o 
vorbesc, dar, oricum, este vorba despre o cunoaștere parțială, superficială, foarte restrânsă 
și, mai ales, rămasă la un nivel intuitiv – ceea ce lipsește cu desăvârșire și care e 
obligatoriu dat fiind statutul lor de studenți filologi, este tocmai partea conștientă a 
procesului, partea metalingvistică, filologică, a studiului limbii române. Acest aspect 
relevă un grad mare de dificultate – abordarea contrastivă devine, în cazul lor, un fel de 
proces în oglindă, l-am numit eu. Paradoxul situației constă în faptul că, pentru acești 
studenți, limba română se află într-un proces de diluare, de pierdere treptată a greutății, a 
calității de centru de referință pe care limba maternă trebuie, în mod normal, să o aibă în 
procesul de învățare a unei alte limbi și, de aceea, întregul proces, în dinamica sa, este 
răsturnat, ca într-o oglindă, iar abordarea contrastivă în cazul lor, înseamnă, cred eu, o 
comparație între limba română și limba italiană (în sens invers decât pentru studenții 
străini) dar mediată în permanență de o gramatică normativă a greșelilor de limbă. Tocmai 
aici se află și punctul de plecare al demersului didactic: punerea în paralel a limbii vorbite, 
limba pe care ei o cunosc, cu limba standard, cu limba literară, limba funcțională, prin 
medierea normei lingvistice în vigoare și cu punct de sprijin în explicațiile de ordin 
metalingvistic în limba italiană – pentru acești studenți singura limbă instituționalizată, de 
școlarizare pe care o posedă în mod științific, cu categoriile și terminologia adecvate. De 
ce este nevoie de medierea prin gramatica normativă? Răspunsul este foarte simplu: 
pentru că ei pleacă, în 90% din cazuri, de la limba etnică, limbă care, așa cum arătam mai 
sus, înseamnă și greșeli, având în vedere faptul că este o limbă doar vorbită nu și studiată 
într-un cadru instituțional. 

Așa cum arătam și cu alte ocazii, pe parcursul unor intervenții anterioare, greșelile pe care 
le întâlnim în cazul acestor vorbitori se pot grupa în două mari categorii: într-o primă 
grupă sunt cele ce sunt cauzate de un grad de instruire scăzut și de uzul preponderent 
colocvial, informal, oral al limbii – sunt, de altfel, greșeli pe care le întâlnim frecvent și la 
vorbitorii nativi ce trăiesc în România și o a doua categorie care cuprinde greșelile ce sunt 
provocate de contactul lingvistic cu limba italiană, de tipul interferențelor lingvistice sau 
al calcului lingvistic. Acestea din urmă sunt cu atât mai frecvente cu cât limbile sunt mai 
apropiate iar, din acest punct de vedere, limba română și limba italiană sunt extrem de 
apropiate!. Fără a insista, din motive obiective, în acest moment, asupra acestei generoase 
problematici, mă voi limita la a face doar câteva precizări, importante pentru demersul de 
față, legate de aceste două aspecte. Problema interferențelor lingvistice depinde, așa cum 
bine se știe, de o serie de factori de natură lingvistică dar și extralingvistică (suntem 
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înclinați să credem că majoritari ar fi aceștia din urmă). Ne referim, mai ales, la factori de 
tipul nivelul competenței lingvistice în ceea ce privește limba maternă, statutul social, 
gradul de școlarizare, profesia, nivelul cultural și familial, tipul de interacțiune cu limba 
străină, capacitatea de integrare și de asimilare, vîrstă, sex etc. Este evident faptul că acest 
concept de interferență lingvistică este în strînsă legatură cu cele de contact social și de 
contact cultural. Așa cum este evident și faptul că, mai ales în ultimii ani, datorită realității 
sociale și politice create la nivel național și european, problema contactului între limbi a 
devenit o problemă extrem de actuală și de acută, în același timp, coordonată esențială a 
globalizării, pe de-o parte, dar și a necesității  păstrării unei identități lingvistice naționale, 
pe de altă parte. Dacă, așa cum ne învață istoria și istoria limbilor, la un anumit moment al 
evoluției societăților, aceste contacte aveau ca urmare directă fenomenul împrumuturilor 
în limbă, apariția neologismelor, astăzi fenomenul acoperă o arie mult mai amplă, 
incluzînd, bineînțeles și neologismele, dar depășind cu mult granița lor. Dacă împrumutul 
era considerat mai mult ca un aspect de natură lexicală, concretizat, cum spuneam mai 
sus,  în clasa neologismelor, calcul lingvistic, ca fenomen analogic, ca produs implicit sau 
explicit, conștient sau inconștient, voluntar sau involuntar are și aspecte ce se referă la 
însăși structura limbii, inclusiv la nivelul ei sintactic. Tradiționala și clasica deja 
clasificare a lui Th. Hristea (Hristea, 1997: 10-29) vorbește despre două tipuri de calc 
lingvistic: calc lexical (implică un singur cuvînt, un lexem) și calc sintactic (implică un 
grup de cuvinte, o sintagmă); calcul lexical poate fi morfologic (calcul ce implică o 
structură morfematică) și semantic (calcul ce produce o modificare în structura semantică 
a cuvîntului, deci la nivelul semnificației sale) (Hristea 1997: 14), clasificare la care R. 
Merlo  adaugă și subcategoria calcului fonetic (calcul ce produce o modificare la nivelul 
aspectului fonetic al cuvântului) (Merlo 2007: 241), categorie extrem de necesară, 
considerăm noi, mai ales în cazul contactului dintre limbi foarte asemănătoare la nivelul 
formei, așa cum sunt română și italiana. De altfel, trebuie subliniat aici, încă o dată, că 
fenomenul interferențelor lingvistice, în general, este mult mai des întîlnit și mai 
„fructuos” în cazul limbilor ce se aseamănă tipologic, cu cât distanța tipologică dintre 
două limbi este mai mică, cu atât interferențele lingvistice vor fi mai numeroase, mai 
diversificate și vor acoperi, cum este cazul limbii române în contact cu limba italiană, 
aproape toate palierele limbii vorbite, de la fonetică la sintaxă, dar și intonație, cadență 
sau topică, dar  și pe cele ale limbii scrise. 

O altă precizare necesară este că acest fenomen, chiar dacă privește, în majoritatea 
cazurilor, limba maternă, limba română, în speță, cea care „suferă” lingvistic în urma 
schimbării locuirii geografice, el nu este unidirecțional, ci se răsfrânge, chiar dacă într-o 
măsură mai mică și, desigur, fără circulație în afara comunității, și asupra limbii țării de 
adopție – și ea suferă de pe urma interferențelor lingvistice, în sensul că regăsim structuri 
morfologice și chiar și sintactice de proveniență românească în limba italiană vorbită de 
români. Ceea ce, lingvistic vorbind, dă o mare satisfacție, în sensul că regăsim, în practica 
lingvistică, teoria humboldtiană conform căreia limba maternă este cea care ne 
structurează gândirea. Am considerat necesar, totuși, în economia lucrării de față, să fac 
aceste precizări pentru că ele reprezintă, de fapt, descrierea situației reale de la care plec în 
procesul didactic de predare a limbii române studenților de origine română stabiliți în 
Italia. Și în absența (și în așteptarea) unor materiale didactice de specialitate pentru acest 
tip de activitate, cu studenții de origine română lucrez cu gramaticile tradiționale, să le 
numesc așa, descriptive, cu o serie de gramatici normative, alcătuite în diverse variante și 
cu o frecvență extrem de ridicată DOOM-ul, în diferitele sale ediții, DEX-ul, la care se 
adaugă un corpus de texte de limbă vorbită, organizat și el pe două paliere: unul cu texte 
produse de vorbitori nativi din țară, celălalt cu texte vorbite adunate de studenții înșiși în 
activitatea lor practică de „anchetă lingvistică”, din comunitatea românească din Italia. 
Acestea din urmă, tot ca parte a activității lor practice, uneori concretizate în teze de 
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licență și/sau master, sunt catalogate și clasificate, apoi, pe tipuri de greșeli, sunt 
diagnosticate, analizate etc. în cadrul seminariilor și a cursurilor practice. 

3. În ceea ce privește predarea limbii române ca limbă străină (LS) voi insista mai puțin, 
în acest moment, căci lucrurile sunt mai „simple”, într-un fel, și drumul mai bătătorit, 
metodele și experiențele sunt multe și diverse, iar literatura de specialitate le reflectă din 
belșug. Așa cum aminteam pe parcursul acestei intervenții, pentru mine, „via maestra” 
rămâne abordarea de tip contrastiv, eu, ca lingvist, fidelă fiind principiului humboldtian al 
relativismului lingvistic conform căruia omul „se ţese pe sine prin limbaj”, în timp ce 
fiecare limbă desemnează, în jurul poporului care o produce, un cerc; în fiecare limbă 
sălăşluieşte o viziune a lumii care îi este specifică, în sensul că fiecare limbă istorică 
conţine în ea însăşi întreaga ţesătură conceptuală şi întregul mod de raportare la lumea 
obiectuală caracteristice pentru o secţiune anumită a societăţii; a părăsi acest cerc 
înseamnă a intra, în mod simultan, în cercul descris de o altă limbă istorică în jurul altui 
popor; de aceea, a intra în şi a învăţa o altă limbă înseamnă „a cuceri un nou punct de 
vedere în atitudinea vorbitorului”, înseamnă a îmbrățișa o altă viziune a lumii; însă, 
remarcă Humbodt, niciodată nu se va ajunge la „o experiență completă și pură” a unei 
asemenea schimbări de perspectivă, deoarece individul va păstra întotdeauna, într-o 
măsură mai mare sau mai mică, propria viziune a lumii propusă și configurată în și prin 
limba maternă (Humboldt 1988:161-164). Pentru predarea și achiziționarea unei limbi 
străine aceasta înseamnă că limba maternă trebuie să fie considerată ca structurantă pentru 
organizarea mentală a unui individ, la ea se raportează structurile și categoriile 
gramaticale ale limbii străine ce trebuie învățată, pe baza apropierilor și a deosebirilor 
dintre cele două limbi. Consider mai „simplu” acest aspect și datorită faptului că există, 
spre deosebire de predarea limbii etnice, multe manuale de specialitate, ce acoperă o vastă 
arie de metode și abordări. 

4. În încheierea intervenției mele aș vrea să mă opresc asupra unui punct în care cele două 
aspecte ale predării limbii române în străinătate – ca limbă etnică și ca limbă străină – se 
întâlnesc într-un mod fericit, aș spune eu. Este un punct de convergență în care grupele de 
studenți, organizate cum arătam la început pe criteriul limbii materne, se întâlnesc într-un 
moment de predare „la plural” cum l-am numit pe parcursul unor intervenții anterioare pe 
această temă. Și mă voi referi, în cele ce urmează, pe scurt, la organizarea la catedră a 
unor laboratoare de traduceri ca locuri de întâlnire între studenții străini și cei de origine 
română, între profesorul italian titular al catedrei și lectorul român, laboratoare desfășurate 
în co-prezență, sau la patru mâini și care, în ultimii ani, au devenit un punct de atracție 
pentru studenți. Pentru că despre acest tip de activitate am mai vorbit în studii și 
intervenții anterioare (Neșu, 2016, altele în curs de apariție) mă voi limita la a vă prezenta 
structura lor precum și beneficiile pe care aceste laboratoare le aduc în procesul didactic. 
Experimentul a început în anul academic 2013 – 2014 și a avut un răspuns pozitiv, atât din 
partea studenților cât și din partea noastră, a profesorilor implicați, considerându-l extrem 
de profitabil și cu un feedback încurajator, ceea ce ne-a determinat să îl continuăm și în 
următorii ani și să îl diversificăm atât structural cât și compozițional. Laboratoarele se 
structurează în jurul a patru parametri de organizare: ♦ nivelul competențelor lingvistice, 
pe modelul nivelelor Cadrului European Comun de Referință pentru Limbile Străine (de la 
A2 la C1, în cazul nostru), ♦ direcția de traducere bazată pe aceste niveluri (din limba 
română în limba italiană pentru anul I, II și III- primul semestru, din italiană în română 
pentru anul III - al doilea semestru, anii I și II de la laurea magistrale), ♦ tipologia 
noțiunilor teoretice, corelate cu cursul de limbă și materializarea acestor trei parametri în ♦ 
alegerea și selecția textelor și a tipologiei lor. În ceea ce privește organizarea propriu-zisă 
a acestor laboratoare, pentru fiecare an în parte, ea urmează un „pattern” ce constă în 
parcurgerea următoarelor faze: lectura și comentariul în limba originală a textului, cu 
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explicațiile necesare de natură lexicală și/sau gramaticală, dar și de natură referențial-
culturală (gap-uri culturale); traducerea propriu-zisă a textului, desfășurată de către fiecare 
participant la laborator în parte, acasă, în mod individual și cu mijloacele specifice 
necesare; verificarea și discutarea traducerilor individuale, activitate desfășurată frontal, 
prin implicarea tuturor subiecților participanți și în care profesorii desfășoară o activitate 
de consiliere la nivel lingvistic și cultural; elaborarea unei forme finale a traducerii, o 
formă comună, rezultată pe baza aportului individual al fiecăruia, sarcină ce revine, de 
fiecare dată și pentru fiecare text în parte, câte unui student, în mod alternat; ultima fază 
constă în alcătuirea unui portofoliu de traduceri care, la sfârșitul fiecărui an universitar, 
este încărcat pe platforma e-learning a universității și rămâne disponibil spre consultare 
tuturor studenților. Din anul universitar 2018 – 2019 am început și colaborarea dintre 
laboratorul de traduceri (organizat cu anul III și anul I de la laurea magistrale) și proiectul 
internațional Fabula Mundi – Beyond the Borders, un proiect de cooperare între 16 țări 
europene, printre care și România, și care are ca scop final susținerea și promovarea 
dramaturgiei contemporane în Europa – anual, sunt alese și propuse câte 10 texte de către 
evaluatorii proiectului, textele sunt propuse spre traducere pentru a fi puse, apoi, în scenă. 
Până în prezent, au fost traduși 120 de autori și au fost distribuite peste 200 de texte spre 
traducere în vederea promovării și punerii în scenă. În cadrul laboratorului nostru am ales 
două texte ale Elenei Vlădăreanu, Identic natural și O viață sigură, pentru a fi traduse în 
limba italiană. Activitatea din cadrul laboratorului urmează aceleași etape pe care le-am 
detaliat mai sus, iar forma finală a textelor va apărea, sub semnătura studenților care au 
participat la laborator, pe site-ul oficial Fabula Mundi, urmând să fie puse în scenă, în 
cadrul aceluiași proiect.  

În actul didactic de predare a limbilor străine, am considerat traducerea ca fiind un al 
cincilea „skill”, cu valoare adăugată, ce se alătură celorlalte patru considerate „clasice” 
sau „tradiționale” (reading, writing, speaking, listening) și le actualizează, totodată, în 
timp ce practica traducerii în cadrul acestui tip de laboratoare lingvistice reprezintă, un 
exercițiu gramatical complex, cu valori culturale, practică ce propune, pornind de la un 
„pretext” lingvistic, o confruntare tip dezbatere ce depășește granițele lingvistice și se 
poate dezvolta, astfel, într-o confruntare culturală. Discuțiile preliminare traducerii 
propriu-zise, explicitarea termenilor la nivel lexical dar și a contextelor generatoare, 
alegerea semnificatelor în limba țintă, umplerea gap-urilor culturale și descifrarea 
contextelor referențiale etc. ajută la crearea contextului extralingvistic necesar înțelegerii 
textului, în complexitatea sa. De asemenea, faptul că studenții de limba maternă română se 
găsesc, în realitate, în posesia a două limbi, în paralel, joacă un important rol în 
sublinierea aspectelor contrastive, atât la nivel gramatical cât și la nivelul organizării 
textual-discursive propriu-zise, dând posibilitatea, în același timp, analizării și verificării 
reciproce a greșelilor de limbă în cele două limbi puse față în față în momentul actului 
traducerii, prin schimbul de roluri între studenți. Acest lucru permite, totodată, depistarea 
și ulterior analizarea fenomenelor de interferență lingvistică despre care aminteam mai sus 
că survin în vorbirea limbii române în Italia în urma contactului permanent și 
instituționalizat cu limba italiană. Avantajele faptului de a avea un grup de studenți cu 
compoziție mixtă la nivel lingvistic sunt, astfel, deloc puține, și se concretizează într-un 
loc de întâlnire în care rolurile studenților sunt interschimbabile și capătă atribute 
culturale. 
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ABSTRACT 

Methodological studies on teaching strategies present the project method 
especially as an evaluation method. Of course, learning occurs intrinsically. The 
advantages of this method are indisputable, whether we refer to the fact that 
learning also occurs beyond the formal context of the class, but especially given 
the cross-cutting competences developed by involving the students in their own 
training, as well as through the interaction with the others. Because, even without 
realizing it, the project is ubiquitous in our lives, whether it is a personal project 
or the professional life. From our teaching experience at Beijing Foreign Studies 
University, I noticed that, taking into account the limited time for the formal 
learning process with large groups of students (20-23 in each group), the accent 
in the courses is put in general on the frontal activity, in solving some work tasks. 
Therefore, it’s more and more necessary to create some contexts for valorizing 
the formative effects of the activity outside the classroom, individually, in pairs 
and in groups. This paper contains theoretical reflections resulting from the 
application of the project method in the activity of teaching-learning the 
Romanian language by Chinese students, a method perceived as an element of 
novelty by them, especially in group projects.  

KEYWORDS 

the project method, teaching strategies, interactive methods, communicative 
skills, extracurricular activities. 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Studiile metodologice privind strategiile didactice prezintă metoda proiectului mai ales 
ca o metodă de evaluare. Proiectul este un instrument de evaluare complex, fiind 
recomandat mai ales pentru evaluarea sumativă. Firește că învățarea se produce în mod 
intrinsec.  

Avantajele proiectului, ca metodă de învăţare sau de evaluare, sunt incontestabile, fie că 
ne referim la faptul că învățarea se produce și dincolo de contextul formal al orei de curs, 
dar mai ales având în vedere competenţele transversale, care se dezvoltă prin implicarea 
formabilului în propria formare, ca și prin interacţiunea cu ceilalți. Căci, chiar fără a 
conștientiza acest lucru, proiectul este omniprezent în viața noastră, fie că e vorba de 
proiecte personale, fie că ele vizează viața profesională.  
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Deși metoda nu este deloc nouă, fiind folosită de câteva secole, schimbările care au avut 
loc în sfera educației și a știinţei la începutul secolului nostru au presupus regândirea 
strategiilor didactice, cu accentul mai sporit pe rolul formativ al învățării. Iar metoda 
proiectului, alături de alte metode interactive, creează contextul favorabil pentru atingerea 
acestor obiective. 

Din experiența noastră didactică, am observat că, în condițiile lucrului cu grupe mari de 
studenți – 20-25 în fiecare grupă –, accentul se pune, în principal, pe activitatea frontală, 
combinată cu cea individuală. Este absolut necesară, așadar, crearea unor contexte de 
valorificare a valențelor formative ale lucrului în perechi și pe grupe. Iar metoda 
proiectului creează condiţiile pentru realizarea colaborării între studenți și permite 
participarea tuturor formabililor la procesul de comunicare în limba-țintă, atât în realizarea 
proiectelor, cât și în prezentarea lor. Un alt obiectiv la fel de important care se atinge este 
cel de ordin afectiv-atitudinal, respectiv creșterea încrederii în sine, în capacitatea lor de a 
utiliza limba română în comunicarea proprie, mai ales în cazul lucrului cu studenți 
debutanți sau cu vorbitori ai unei limbi atât de diferite de limba română, deci care nu pot 
face decât sporadic corelații cu alte limbi pe care le stăpânesc. 

Vom nota aici reflecții teoretice şi observaţii metodologice rezultate din aplicarea metodei 
proiectului în activitatea de predare-învățare a limbii române de către studenții chinezi, 
metodă percepută ca un element de noutate de către ei, mai ales în cazul proiectelor de 
grup.  

Vom exemplifica, așadar, câteva dintre proiectele desfășurate la Universitatea de Studii 
Străine din Beijing, încercând o grupare a acestora, în funcție de sfera de aplicabilitate, de 
conexiunea lor cu traseele curriculare de bază sau în funcție de cum acestea s-au derulat în 
spațiul universitar sau în contexte informale sau nonformale.  

PROIECTE INIȚIATE LA NIVELUL LA NIVEL INSTITUȚIONAL  
În fiecare an de studiu, prin planul de activități al Facultății de Limbii și Culturi Europene 
li se propune studenţilor de la toate secţiile colaborarea la proiecte instituționale, 
microcercetări sau investigaţii sistematice ale unui subiect, plecând de la economia, viaţa 
socială, cultura şi civilizația țărilor în care să vorbesc limbile europene studiate în cadrul 
facultății. S-au derulat astfel, în acești ani, proiecte precum Imaginea Chinei în ochii 
europenilor, China în mass-media europeană, Comerțul online în ţările europene etc.  

Cadrul procedural al derulării proiectelor a fost conceput la nivelul facultății, dar 
abordările specifice au fost lăsate la libera apreciere a studenților. Conceperea 
chestionarelor de către studenţii de la secţia de limba română, contactul cu respondenții – 
vorbitori nativi de limba română, colectarea datelor, sistematizarea acestora, formularea 
concluziilor, toate acestea au adus beneficii importante în termeni de achiziții lingvistice, 
dar și de cunoaștere, în general.  

Studenții au colaborat permanent între ei. Căci “metoda proiectelor [...] stimulează 
învățarea autentică în contexte reale, angajamentul personal, solidaritatea de grup și 
implicarea în schimbările sociale la nivelul comunității” (Ulrich, 2016: 9).  Studenții aflați 
în China și-au găsit respondenți printre studenții români aflați la studii în capitala chineză 
sau printre prietenii acestora. Jumătate dintre studenţii chinezi implicaţi în realizarea 
proiectelor au studiat timp de un an la București, în cadrul programului de mobilități 
studențești Erasmus. Astfel, ei au avut a șansa de a contacta şi de a distribui chestionarele 
printre vorbitorii nativi, oameni de diferite vârste și din medii socio-profesionale diverse 
(v. imaginea 1).  
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Același context favorabil pentru contactul cu vorbitori nativi l-a presupus implicarea 
studenților aflați la studii în România în activitățile organizate de Ambasada Chinei la 
București, de exemplu, manifestările organizate cu ocazia Zilei Naționale a Chinei (v. 
imaginea 2) sau în cadrul Facultăţii de Limbi Asiatice de la Universitatea Bucureşti.  

Pe de altă parte, studenții chinezi care nu au beneficiat de mobilități studențești, deci şi-au 
continuat activitatea de pregătire în Beijing, s-au implicat în alte proiecte inițiate la nivelul 
facultății, cum ar fi: Concursul de cultură generală despre țările europene, inclusiv 
România (la care reprezentantul secției de limba română a obținut un meritoriu loc întâi – 
v. imaginea 3), Festivalul de Teatru în limbi europene (echipa de teatru la secția de limba 
română clasându-se pe locul al doilea, din 15 echipaje), Concursul de traducere și dublaj 
pentru  filme europene, proiect derulat în perioada cursurilor online (de asemenea, locul al 
doilea, din 18 materiale intrate în concurs). De asemenea, au participat la activități 
organizate de Institutul Cultural Român din Beijing (Ziua Culturii Române, confecţionare 
de mărţişoare, împreună cu elevii unei şcoli medii din Beijing). 

 

Este cazul să facem aici câteva referiri cu privire la avantajele pe care le-au adus aceste 
proiecte, prin mijlocirea contactului cu vorbitori din mediul sociolingvistic real, cel 
românesc. 

Procesul de predare a limbii române în cadrul unei instituții de învăţământ în  străinătate 
prezintă un handicap major comparativ cu alte sisteme de predare-învăţare a limbii 
române studenţilor străini în România, în chiar mediul socio-lingvistic al vorbitorilor 
nativi. Prin programele de mobilităţi studenţeşti, studenţii străini nu mai sunt privaţi de 
avantajele spaţiului lingvistic şi cultural românesc, care funcţionează ca un real 
macrolaborator şi unde studentul e supus unei avalanşe de mesaje audio-vizuale în limba-
țintă. Puşi în situaţia de a comunica în limba română în afara orelor de curs, studenţii 
noştri vor întâmpina  dificultăţi în utilizarea acesteia, chiar dacă, teoretic, i-au înţeles 
mecanismele funcţionale şi le pot aplica cu succes în exerciţiile propuse de manuale şi de 
celelalte auxiliare didactice. Impactul cu oamenii, strada, magazinele, televiziunea, 
radioul, mai exact cu stimulii auditivi şi vizuali produşi de acestea acţionează asupra lui în 
două direcţii: pe de o parte, sporesc motivaţia învăţării limbii, în  sensul nevoii de 
integrare şi, ulterior, după ce cursantul îşi va fi însuşit un minimum cod lingvistic, stimulii 
mediului extern pot facilita, în mod esenţial, practica activă de vorbire şi pot îmbunătăţi 
abilităţile de comunicare.  
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PROIECTE DERULATE LA NIVELUL CATEDREI  
Chiar fără a avea întotdeauna o parte conceptuală, întreaga serie de activități desfășurate 
pe parcursul unui an universitar, fie ele independente, fie corelate prin obiectivele coumne 
vizate, se constituie în veritabile proiecte ce au ca scop deprinderea limbii române și 
utilizarea ei cu succes în mediul socio-profesional sau academic. Căci profilul profesional 
al viitorilor noștri absolvenți este cel de funcționari la diferite ministere din China sau la 
Ambasada Chinei din București, ceea ce presupune adaptarea la specificul vieții, culturii 
și civilizației românești. 

Ca urmare a recomandărilor primite din partea conducerii universității, în fiecare semestru 
se organizează cel puţin o activitate extracuriculară şi/ sau extraclasă cu studenții. 
Deoarece în instituţiile educative din străinătate aplicarea achiziţiilor lingvistice în limba 
română în contexte reale de comunicare este imposibil de realizat, crearea şi valorizarea 
contextelor nonformale apare ca o necesitate. Am realizat astfel vizite cu studenţii la 
Muzeul  Naţional de Istorie a Chinei, la Grădina Botanică şi la Grădina Zoologică din 
Beijing. Beneficiile au fost, în primul rând,  de ordin lingvistic, cele care prevalează 
printre obiectivele unui curs de învăţare a unei limbi străine, căci studenţii au avut de 
prezentat scurte comunicări în limba română, pe o temă prestabilită, legată de obiectivul 
vizitat. Asocierea directă între realitatea extralingvistică şi cuvânt nu lasă loc sensurilor 
neclare, iar prin contactul cu obiectul, sistemul referenţial al studentului devine mediul 
înconjurător, escaladându-se, astfel, bariera limbii materne. Dar se adaugă, de asemenea, 
competenţele culturale. Studenţii au dovedit, prin prezentările lor, capacitatea de a-şi 
asuma rolul de intermediar cultural între propriul spaţiu, cel de apartenenţă şi cel al 
culturii străine învăţate, capacitatea de a utiliza categoriile descriptive pentru a pune în 
relaţie cele două culturi – prin comparaţie, analogie, generalizare, să repereze trăsăturile 
comune şi diferenţiatoare ale unor realităţi apropiate sau diferite. Este vorba despre 
referinţe privind identitatea naţională şi, într-un sens mai larg, culturală a ţării ce 
corespunde limbii studiate: date istorice, repere geografice şi naturale şi, implicit, 
mentalităţi, credinţe legate de acestea. 

Ne propunem, prin același plan de activități extracuriculare la nivelul catedrei, facilitarea 
participării studenților la concursuri și festivaluri desfășurate în România. La ultimul 
festival de interpretare muzicală în limba română, una dintre studentele noastre au obținut 
marele trofeu (v. imaginea 4). Se adaugă, de asemenea, participarea la manifestările 
organizate de către Ambasada României la Beijing. Cea mai importantă dintre acestea e 
cea ocazionată de sărbătoarea Crăciunului, moment pentru care am organizat, în fiecare 
an, spectacol de colinde și chiar alte obiceiuri de Crăciun și de Anul Nou (v. imaginea 5). 
Se conturează, astfel, o nouă dimensiune a acestor proiecte, și anume valorificarea 
competențelor lingvistice în comunicarea de tip artistic.  De altfel, am insistat de curând 
ca în repertoriul coralei de la nivelul universității să se număre și o piesă în limba română 
(„Foaie verde lămâiță”). Având în vedere ca în acest grup coral sunt studenți de la toate 
limbile europene, ne-am ocupat de procurarea partiturilor și am oferit suport în 
perfecționarea pronunției corecte în limba română.  

Avem în atenţie şi proiectele de colaborare cu jurnaliştii români de la Radio China 
Internaţional, care vin să se întâlnească cu studenţii cel puţin o dată pe an, pentru lansări 
de carte sau prezentări pe diferite teme (v. imaginea 6). 
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În proiectul de activități extracuriculare cu caracter permanent de la nivelul catedrei se 
numără, de asemenea, revista studenților de la secția de limba română. Apărută inițial în 
format clasic (tipărit), revista apare acum în format online, o dată pe lună. În cuprinsul 
revistei se regăsesc texte scrise de studenții chinezi şi verificate de profesorii lor – 
impresii în urma participării la activități, știri despre România –, precum și articole scrise 
de către studenții români aflați la studii în China, cu care studenții chinezi au legat 
prietenii (așa încât titlul revistei, propus de studenţi, este „Prietenia”). Multe dintre textele 
publicate în revista sunt produse ale activității de predare învățare de la cursul de 
Redactare și compoziție în limba română. Mai nou, pentru a permite o mai largă difuzare 
a revistei în mediul online, şi printre studenţii de la alte secţii decât cea de limba română, 
sunt alternate articole în limba română cu cele în limba chineză, acestea din urmă mai ales 
despre evenimentele de actualitate din România. Scrierea articolelor presupune 
documentarea din presa românească, deci receptarea mesajelor scrise în limba română. 

PROIECTUL CA METODĂ DE EVALUARE  
Am lăsat pentru ultima parte a studiului, prezentarea proiectului ca metodă de evaluare 
sumativă. Dacă în cazul proiectelor extracuriculare, rolul profesorului este mai ales de 
facilitator al învățării, în cazul proiectelor de evaluare rolul cadrului didactic este mult mai 
important, pentru că aceste proiecte pot furniza informații mai bogate în legătură cu 
competențele studenților în general și cu progresele pe care ei l-au făcut de-a lungul unei 
perioade mai îndelungate de timp.  

Pentru a preda din control studenţilor, menţinând în acelaşi timp standardele şi rigoarea 
necesare, proiectele trebuie să fie planificate până la cel mai mic detaliu. Formabilii 
trebuie să aibă o direcţie foarte clară, prin care sunt definite aşteptările, responsibilităţile, 
procesele şi calendarul activităţilor. În mod esenţial, ceea ce necesită mai mult timp de 
pregătire are drept răsplată rezultatele învăţării. 

Am abordat această metodă alternativă de evaluare în cadrul traseelor curriculare ce 
presupuneau conținuturi de învățare bogate, programate a fi desfășurate pe parcursul unui 
singur semestru; de exemplu: Istoria literaturii române, Cultură şi civilizaţie românească, 
Istoria românilor, respectiv cursuri opționale, precum Literatura română și 
cinematografia românească.  

Împreună cu studenții am stabilit încă de la începutul semestrului temele proiectelor, 
modalităţile de lucru și produsele aşteptate ale activităților din cazul proiectelor, sursele 
de documentare, precum și criteriile de evaluare. Am optat pentru realizarea unor 
materiale-suport precum posterele, evitând astfel prezentările Power Point care, în ciuda 
accesului mai puțin facil în China la site-urile internaționale, pot fi totuși preluate cu puțin 
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efort de pe diferite platforme specializate. În plus, am dorit ca aceste postere să devină 
materiale didactice care vor intra în dotarea catedrei. 

De precizat că, având în vedere miza destul de mare a notelor pe care studenții le obțin, 
am decis împreună cu ei că punctajul obținut la proiect nu trebuie să depășească 30-40 la 
sută din economia notei finale (restul fiind asigurat prin metode clasice de evaluare, 
respectiv proba scrisă, de cele mai multe ori, cea mai utilizată metodă de evaluare în 
China). 

În ceea ce privește criteriile de evaluare, acestea au vizat atât calitatea produselor 
proiectului, cât și prezentarea acestora, respectiv corectitudinea informațiilor obținute prin 
documentare și investigație, organizarea și sistematizarea acestora, calitatea materialelor-
suport etc.  

Un punctaj generos trebuie acordat prezentării proiectului, pentru că dacă în faza de 
documentare și de realizare a proiectului sunt vizate mai mult competențe transversale şi 
fiind de cele mai multe ori un produs al unei munci de echipă, doar în faza de prezentare 
luăm contact cu stilul individual al fiecărui student și cu creativitatea fiecăruia. Studenţii 
trebuie puşi în situaţia de a argumenta pertinent orice afirmaţie, de a da explicaţii, de a 
adresa la rândul lor întrebări şi, nu în ultimul rând, de a emite judecăţi de valoare, inclusiv 
în ceea ce priveşte autoevaluarea propriei munci.  

Credem că această metodă le oferă satisfacție atât studenților, cât și profesorului. Studenții 
s-au achitat cu multă responsabilitate de sarcinile pe care și le-au asumat, dovedind 
creativitate și conferind astfel originalitate proiectelor pe care le-au realizat; de exemplu, 
prin pregătirea unei recuzite potrivite pentru momentul prezentării proiectelor despre 
Obiceiuri și tradiții românești, respectiv despre Muzica românească (v. imaginile 7-8), 
sau prin inserarea unor scurte fragmente dramatizate de ei înșiși, inspirați fiind din filme 
istorice românești (v. imaginea 7). În acest fel, retenţia şi transferul cunoştinţelor au fost 
mult mai bine asigurate. 

 
Metoda proiectului este pretabilă în maniere diferite, în funcție de nivelul de limbă atins 
de către studenți. De asemenea, alegerea metodei proiectului depinde de conținutul de 
predare-învățare care urmează a fi abordat și mai ales de tipul de activitate, deoarece, în 
funcţie de timpul mai generos sau mai limitat afectat învățării formale, este nevoie sau nu 
de extinderea sferei de investigație pe marginea temelor și dincolo de spațiul sălii de curs, 
acest timp putând fi dedicat mai degrabă fixării, decât lărgirii sferei de cunoştinţe.  

Firește că există și limite ale acestei metode. Din discuțiile avute cu studenții, cu privire la 
autoevaluarea procesului de realizare a proiectului, am aflat că riscul cel mai des întâlnit a 
fost acela de a nu reuşi prelucrarea și sintetizarea multitudinii de informații și materiale 
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colectate pentru realizarea proiectului. În plus, în cazul proiectelor pe grupe, se întâmplă 
adesea ca responsabilitățile și implicarea să fie inegale în cadrul echipei. 

Considerăm că metoda proiectului este pretabilă cursurilor online, bineînțeles, prin 
asigurarea accesului la resursele de învățare. 
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STRATEGII UTILIZATE ÎN CORECTAREA ERORILOR DIN MESAJELE 
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ABSTRACT 

Error correction represents a very important aspect of the teaching process, being 
part of the feedback that teachers should give to their students during classes. It 
includes a wide variety of strategies and techniques to make students aware of 
the language they are studying, especially when tackle the production of written 
and spoken messages. When dealing with error correction, it is important for 
teachers to adopt a balanced attitude towards the production of errors, in the 
sense that they have to decide what kind of feedback should be used depending 
on the aim of the learning activity. If the aim is accuracy, then immediate 
correction may be helpful; if teachers want to improve students’ fluency, then 
interruptions during the production of oral messages may impede the flow of 
communication. Therefore, delayed feedback would be more appropriate. The 
aim of the paper is to identify the most useful techniques and strategies for 
correcting the errors produced by foreign students enrolled in the Preparatory 
Year in the Petroleum – Gas University of Ploiești in the academic year 2019-
2020. The research has in view the Oral and Written Communication classes in 
which the students participated and the data analyzed result from the students’ 
opinions after completing a questionnaire and taking part in a focus – group.  

KEYWORDS 

error correction, written messages, strategies, techniques, research  
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CADRUL TEORETIC  
Corectarea erorilor este de o importanță crucială în procesul de predare, făcând parte din 
feedback-ul pe care profesorii trebuie să-l ofere în timpul orelor. Acesta include o mare 
varietate de strategii și tehnici pentru a sensibiliza cursanții cu privire la limba pe care o 
studiază, atât în scris, cât și în vorbire. Ținând cont de persoana care efectuează 
corectarea, „corectarea erorilor poate fi directă (profesorul furnizează forma corectă) sau 
indirectă (profesorul subliniază eroarea și solicită studentului să o corecteze dacă este 
posibil).1” (Richards & Schmidt, 2002: 185). Când studentul este cel care corectează, 

 
1 Traducerea noastră 
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această activitate poate fi efectuată fie prin autocorecție, fie prin corectarea de către un alt 
coleg. 

Dacă în trecut atitudinea profesorilor față de erori era inflexibilă, întrucât erau considerate 
ca dovezi ale eșecului și ale cunoașterii incomplete, în prezent a fost adoptată o atitudine 
mai tolerantă față de erori: „gândirea recentă consideră că erorile sunt o dovadă a 
proceselor de dezvoltare, mai degrabă decât rezultatul de formare a obiceiurilor rele.”2 
(Thornbury, 2008: 116). 

Atunci când se ocupă de corectare, este important ca profesorii să adopte o atitudine 
echilibrată față de erori, deoarece, așa cum afirmă Thornbury (2008), lipsa de feedback 
negativ poate fi un factor care contribuie la fosilizarea limbii, în timp ce feedback-ul 
pozitiv permanent poate închide mecanismele de restructurare mentală a L2. De fapt, 
profesorii ar trebui să decidă ce tip de feedback trebuie utilizat în funcție de obiectivul 
activității din clasă. Dacă scopul este corectitudinea gramaticală, atunci corectarea 
imediată poate fi utilă; dacă profesorii doresc să îmbunătățească fluența cursanților, atunci 
întreruperile, al căror scop este corectarea, pot împiedica fluxul de comunicare și 
corectarea întârziată ar fi mai potrivită. 

Când lucrează cu erori scrise și orale în clasă, profesorii ar trebui să fie preocupați de 
următoarele întrebări care pot servi drept principii directoare ale procesului de instruire: 

► A fost produsă o eroare? 

► Ce tip de eroare este? (gramaticală, lexicală, de pronunție, de ortografie etc.) 

► Ce a provocat eroarea? 

► Împiedică eroarea semnificativ procesul de comunicare? 

► Când trebuie corectată o eroare? (acum, mai târziu, la finalul orei) 

► Cine va corecta? (autocorectare, corectarea de către colegi, corectarea de 
către profesor) 

► Ce strategie trebuie adoptată pentru a corecta? 

Profesorul de limba română ca limbă străină trebuie să fie preocupat de tehnicile și 
strategiile de corectare adecvate și trebuie să fie întotdeauna pregătit să discute problemele 
de limbă pentru a eradica apariția erorilor și pentru a asigura contextul optim pentru 
învățarea limbii. 

Lingviștii preocupați și de didactică recomandă diferite strategii de corectare pe care 
profesorii le pot utiliza atunci când se confruntă cu producerea de erori a studenților.  

Prima acțiune care trebuie realizată este de a detecta erorile produse de studenți, fie în 
vorbire, fie în texte scrise. Uneori, acest lucru se poate dovedi dificil, deoarece nu toate 
erorile sunt ușor de identificat, mai ales când enunțurile sunt bine formate din punct de 
vedere gramatical. 

Al doilea pas este clasificarea erorilor, deoarece studenții fac alegeri greșite, producând 
structuri incorecte la diferite niveluri ale limbii (pronunție, vocabular, gramatică, discurs 
etc). 

 
2 Traducerea noastră 
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După ce erorile au fost clasificate, profesorul poate rezolva problemele studenților, 
acordând atenție și cauzelor erorilor. 

Următoarea acțiune este de a decide ce erori ar trebui discutate, luând în considerare 
scopul predării (corectitudine gramaticală sau fluență) și gradul în care eroarea respectivă 
împiedică comunicarea. După cum afirmă Thornbury (2008: 115), „un criteriu mai 
echitabil, dar totuși destul de subiectiv ar putea fi cel al inteligibilității: în ce măsură 
eroarea intervine sau distorsionează mesajul vorbitorului (sau al celui care scrie).3” Este 
adevărat că toate aceste principii de organizare a corectării erorilor sunt subiective și 
intuitive, dar se pot dovedi utile în adoptarea unei politici de predare coerente. 

Semnalizarea și corectarea erorilor se poate face în diverse moduri. Depinde de profesor 
să găsească momentul potrivit și tehnica adecvată necesară pentru a face corectarea. 

Este recomandabil ca profesorii să evite să le ofere studenților formele corecte și să îi 
încurajeze să descopere și să formuleze structura corectă. Conform lui Scrivener (2011: 
285) „ce-mi spui, uit; ceea ce descopăr eu, îmi amintesc”4 și acesta ar trebui să fie 
principiul de bază pentru profesorii care încearcă să crească gradul de conștientizare a 
studenților privind achiziția limbii. Prin urmare, în loc să „să le ofere pur și simplu 
elevilor răspunsul pe tavă” (Scrivener, 2011: 285)5, este de preferat ca profesorii să 
folosească strategii bazate pe autocorectare sau corectarea de către alți colegi.  

Autocorectarea arată că studenții sunt responsabili pentru limba pe care o folosesc, fiind 
capabili să identifice, să înțeleagă și să ajusteze erorile. Prin urmare, își dezvoltă 
conștientizarea limbii țintă și dezvoltă abilități care le permit să devină mai puțin 
dependenți de profesor. Cu toate acestea, dacă se recurge la o astfel de tehnică, 
dezavantajele acesteia ar trebui să fie luate în considerare: poate fi nevoie de timp, mai 
ales atunci când studenții nu pot observa eroarea la fața imediat și petrec prea mult timp 
gândindu-se la un răspuns corect; uneori studenții nu pot identifica eroarea în ciuda 
efortului profesorului de a le atrage atenția asupra ei; în plus, dacă scopul orei este fluența, 
prea multă atenție acordată autocorectării poate deveni iritantă deoarece fluxul 
comunicării este întrerupt. 

O alternativă la tehnica menționată mai sus este corectarea de către colegi, care implică 
faptul că studenții se corectează reciproc atât oral, cât și în scris. În mod similar 
autocorectării, aceasta se bazează pe interacțiune, ceea ce duce la dezvoltarea autonomiei 
și abilităților de cooperare ale cursanților. Trebuie menționat că printre avantajele sale se 
numără următoarele: nu este la fel de stresantă ca cea a profesorilor, deoarece cursanții se 
simt mai relaxați, întrucât nu trebuie să facă față corectării de către profesor în fața 
colegilor; studenților le place să joace rolul profesorului oferind răspunsuri și soluții bune 
la erori, implicându-se activ în procesul de învățare; atmosfera din clasă devine mai 
plăcută și mai motivantă decât în cazul în care profesorul corectează; participarea activă la 
procesul de instruire le poate crește stima de sine și încrederea în cunoștințele lor; este o 
oportunitate de a deveni tolerant și de a accepta critici în cazul producerii de erori în limba 
română. 

Cu toate acestea, corectarea de către colegi implică o serie de dezavantaje care, dacă nu 
sunt gestionate în mod corespunzător de către profesor, pot avea efecte negative asupra 
studenților și asupra procesului de instruire în sine: unii studenți s-ar putea să nu fie de 
acord cu faptul că munca le este corectată de colegii lor, deoarece o percep ca o 
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amenințare la adresa imaginii lor bune în fața colegilor de grupă; studenții mai timizi s-ar 
putea să nu se simtă confortabil atunci când sunt corectați de ceilalți și, în consecință, 
refuză să participe la oră pentru a evita jena și pentru a face față unei situații în care sunt 
puși într-o poziție de inferioritate; studenții nu sunt întotdeauna capabili să descopere și să 
corecteze structurile eronate pe care le folosesc colegii lor; nu toți studenții tind să aibă 
încredere în cunoștințele colegilor și, în consecință, vor ignora corecturile sugerate de 
colegi.  

În ciuda dezavantajelor menționate atât pentru autocorectare, cât și pentru corectarea de 
către colegi, contribuția lor la dezvoltarea performanței și competenței într-o limbă este 
crucială, fiind tehnici importante în cadrul activităților centrate pe studenți. 

În ceea ce privește corectarea realizată de profesor, aceasta nu poate fi eliminată din 
procesul de instruire, pe motiv că majoritatea studenților au încredere în profesorul pe care 
îl văd ca model de cunoaștere. Problema este ca profesorul să știe clar ce strategie să 
adopte pentru a repara modelele greșite ale cursanților pentru a face față erorilor produse. 
Așa cum Thornbury (2008: 119) subliniază că „trucul, se pare, este să se intervină fără a 
se interveni ... în ceea ce se numește condiții de operare reală, adică atunci când un cursant 
folosește limba în mod comunicativ”6. 

Fără a încuraja orele centrate pe profesor, această tehnică poate fi salutară uneori datorită 
următoarelor avantaje: economisește timp, în special când studenții se luptă fără succes 
pentru a oferi răspunsul corect; studenții tind să considere că este cea mai de încredere 
tehnică. Profesorul este autoritatea îndreptățită să îi facă pe aceștia conștienți de regulile 
limbii pe care o învață, evitând orice neînțelegere, confuzii și ambiguități legate de 
problemele discutate; profesorii pot folosi o mare varietate de tehnici pentru a oferi 
studenților cazuri de structuri lingvistice adecvate, printre care umorul și alte modalități de 
corectare a erorilor; în cazul studenților, această modalitate răspunde stilului lor de 
învățare analitic, bazat pe procese cognitive. 

În același timp, dezavantajele corectării de către profesor merită și ele specificate: 
împiedică independența cursanților; unii studenți se pot simți intimidați atunci când sunt 
corectați de profesor, ceea ce duce la lipsa lor de interes pentru procesul de achiziție a 
limbii; unor studenți nu le place să fie corectați de profesori în fața colegilor și percep 
situația ca fiind una jenantă; dacă este utilizată excesiv, această tehnică poate demoraliza 
cursanții și poate bloca procesul de achiziție a limbii; nu toți studenții sunt implicați în 
timp ce se corectează o eroare și unii dintre ei se pot simți excluși; uneori concentrându-se 
doar pe corectarea erorilor, profesorii nu reușesc să își atingă toate obiectivele propuse. 

METODOLOGIA CERCETĂRII 
Scopul microcercetării a fost identificarea tehnicilor optime de corectare a erorilor produse 
de studenții străini în producerea de mesaje scrise în cadrul orelor de Comunicare orală și 
scrisă.  

Obiectivele microcercetării au fost următoarele: 

1. să se identifice atitudinea studenților față de erorile produse; 

2. să se identifice atitudinea studenților față de tehnicile de corectare utilizate în cadrul 
orelor de LRLS; 

3. să se identifice tehnicile optime de corectare din perspectiva studenților. 

 
6 Traducerea noastră 
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Cercetarea s-a desfășurat pe parcursul celor două semestre ale anului universitar 2019-
2020, participanții fiind studenții înmatriculați în Anul pregătitor. Din eșantion au făcut 
parte cei 8 studenți ai Grupei A, care provin din următoarele țări: Republica Cuba (5 
studenți), Republica Populară Democrată Coreeană (2 studenți) și Republica Gaboneză (1 
student).  

Ipoteza cercetării a fost următoarea: Cu cât sunt utilizate diferite tehnici și metode de 
corectare a erorilor, cu atât numărul erorilor este mai scăzut, studenții progresând mai 
mult în procesul de achiziție a limbii. 

Metodele și instrumentele utilizate au fost: observația (pe parcursul orelor desfășurate față 
în față pe durata semestrului I, chestionarul (administrat studenților în ultima săptămână a 
semestrului I) și focus-grupul (desfășurat cu studenții online, la finalul semestrului al II-
lea).  

Chestionarul a constat în 10 întrebări închise, scopul fiecărei dintre întrebări fiind indicat 
mai jos:  

I 1: importanța acordată de către studenți corectării erorilor;  

I 2: identificarea modului în care simt studenții atunci când fac o eroare; 

I 3: impactul erorilor asupra procesului de învățare; 

I 4: percepția studenților asupra seminificației erorilor din mesajele scrise în 
limba română; 

I 5: importanța acordată anumitor tipuri de erori, în funcție de tipul lor; 

I 6: măsura în care studenții sunt interesați de erorile comise;  

I 7: preferințele studenților în ceea ce privește tehnicile de corectare utilizate pe 
parcursul orelor;   

I 8: utilitatea tehnicilor de corectare folosite pe parcursul activităților didactice; 

I 9: eficiența tehnicilor utilizate de profesor în corectarea temelor studenților; 

I 10: identificarea culorii preferate atunci când profesorul corectează 
temele/lucrările scrise; 

Focus-grupul s-a desfășurat online, la acesta participând toți studenții, iar întrebările 
adresate de către profesor au fost următoarele:  

1. Cât de importantă este pentru voi corectarea de către profesor a erorilor din 
mesajele scrise și de ce?  

2. Considerați că erorile sunt semne de progres sau de regres  în învățarea LRLS? 

3. Ce tehnici de corectare preferați de obicei (autocorectarea, corectarea de către 
colegi, corectarea de către profesor)?   

4. Care dintre tehnicile menționate mai sus vi se pare mai utilă și de ce?   

5. După corectarea realizată de către profesor, reverificați ceea ce a fost corectat?  

6. Care ar fi modalitatea preferată atunci când profesorul este cel care realizează 
corectarea? 

Datele obținute de la studenți au fost analizate atât cantitativ, cât și calitativ, rezultatele 
fiind prezentate mai jos.  
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ANALIZA ȘI INTERPRETAREA DATELOR 
Pe baza observației directe, în special pe durata semestrului I, când orele s-au desfășurat 
față în față, s-a putut vedea că studenții preferă corectarea realizată de către profesor, 
considerând că acesta este sursa cea mai bună de corectidudine în limba română. Acest 
comportament al studenților poate fi explicat prin faptul că aceștia se aflau la începutul 
cursurilor de limba română, deci pentru ei profesorul reprezenta sursa principală de 
încredere în ceea ce privește corectitudinea în limba pe care începeau să o învețe. Odată 
cu îmbunătățirea cunoștințelor de limba română, către finalul semesntrului I și în primele 
săptămâni ale semestrului al II-lea, înainte de trecerea la sistemul de ore online, s-a 
observat că au început să aprecieze și corectarea de către colegi, în special dacă aceasta 
venea din partea celor cu cunoștințe mai avansate de limbă.  

În ceea ce privește chestionarul administrat studenților la finalul semestrului I, datele 
colectate din răspunsurile oferite de către studenții Anului pregătitor au indicat următoarea 
situație:  

I 1. Toți studenții au menționat că este foarte important pentru ei ca erorile să fie 
corectate.  

I 2. Șase studenți au răspuns că s-au simțit încurajați când le-a fost atrasă atenția 
asupra erorilor, în timp ce doi au susținut că s-au simțit descurajați. 

I 3. Toți studenții chestionați au afirmat că au învățat foarte multe din propriile 
erori.  

I 4. Șase dintre studenți au considerat erorile drept dovadă a faptului că au 
progresat în limba română, în timp ce doi dintre ei nu au fost de acord cu această 
afirmație.  

I 5. Cinci dintre studenți au susținut că erorile gramaticale sunt cele mai 
importante, doi au indicat erorile de ortografie ca fiind foarte importante, iar unul 
dintre studenți le-a indicat ca fiind cele mai importante pe cele lexicale/de 
vocabular.  

I 6. Toți studenții au recunoscut faptul că de fiecare dată când au primit sarcinile 
de lucru din clasă sau temele corectate de profesor au studiat indicațiile oferite cu 
scopul de a evita producerea erorilor pe viitor.  

I 7. Șase dintre studenți au susținut că preferă să fie corectați doar de către 
profesor, în timp ce doi preferă să-și corecteze singuri erorile, dar numai după ce 
le-au fost indicate de profesor. 

I 8, I 9. Toți studenții au afirmat că au învățat cel mai mult atunci când profesorul 
le corectează erorile atât în timpul orelor, cât și în cazul temelor pe care le 
rezolvă acasă întrucât acest lucru îi ajută să progreseze mai repede în învățarea 
limbii române. 

I 10. Cei 8 studenți care au răspuns la întrebări au indicat culoarea roșie drept 
culoarea preferată atunci când profesorul le corectează erorile, aceasta ajutându-i 
să le identifice mai ușor.  

Din analiza calitativă a focus-grupului organizat cu studenții, pot fi evidențiate 
următoarele aspecte, care, în proporție foarte mare vin să confirme și să completeze 
analiza răspunsurilor de la chestionar: 

Studenții au susținut că erorile sunt foarte importante, în sensul că le oferă o imagine 
asupra cunoștințelor pe care le dețin și îi ajută să și le îmbunătățească. Ei au indicat că 
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preferă ca profesorul să le corecteze erorile în clasă. Au fost studenți care au indicat faptul 
că preferă ca ei să își corecteze erorile, dar numai după ce au fost indicate de profesor, iar 
ulterior, corecturile făcute de ei să fie reverificate de profesor. Atunci când profesorul le 
corectează erorile, unii studenți au menționat că preferă ca acesta să le scrie/ofere și 
explicații suplimentare cu privirea la erorile comise, întrucât, spun ei, învață mai mult 
dacă li se oferă aceste explicații întrucât, odată ajunși acasă, revăd indicațiile profesorului 
cu scopul de a evita pe viitor producerea erorilor. Cu privire la sentimentele lor față de 
producerea erorilor, studenții au afirmat că la început s-au simțit descurajați, mai ales dacă 
aveau multe erori în texte, însă, odată ce și-au îmbunătățit nivelul de cunoștințe, au 
început să privească unele dintre erori ca semne ale progresului pe care îl făceau în 
învățarea limbii. 

CONCLUZII 
În ciuda efortului profesorilor de a face față structurilor necorespunzătoare, nu există 
strategii și tehnici exclusive care ar putea rezolva problema producerii erorilor. Dar ceea 
ce contează este să se evite apariția excesivă a erorilor și să se găsească modalități de a 
elimina erorile persistente, care pot deveni un obstacol real în învățarea limbii. Majoritatea 
profesorilor sunt de acord că a face erori reprezintă o parte a procesului de achiziție a unei 
limbi străine, iar corectarea acestora, indiferent de tehnica utilizată, reprezintă o parte 
esențială a procesului de predare – învățare a unei limbi străine, care îi poate ajuta pe 
studenți să progreseze. Plecând de la aceste premise, microcercetarea de față vine să 
confirme aprecierea studenților față de varietatea tehnicilor utilizate de către profesor care, 
în opinia lor, le este de real folos în achiziția limbii române. Totuși, trebuie remarcată o 
limită majoră a acestui studiu, și anume numărul redus de participanți, fapt pentru care 
rezultatele obținute nu pot fi neapărat generalizate. Cu toate acestea, ele pot fi un punct de 
plecare pentru cercetări similare, dar care să aibă în vedere extinderea eșantinonului de 
cercetare.  
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ABSTRACT 

This paper is intended to present alternative landmarks in teaching Romanian to 
Armenian language speakers who do not have another language support in 
learning. One of the oldest existing languages, an independent branch of the 
Indo-European languages, Armenian has its own alphabet with more letters than 
the Romanian one and it is not completely a phonetic language. Following the 
pattern of contrastive analysis, this paper points out, with concrete examples, a 
series of structural differences and similarities between the two languages, 
ranging from the lack of grammatical category in nouns, from the fact that some 
words bellong to different parts of speech in Armenian as compared to 
Romanian, to the use in different grammatical contexts of the definite and 
indefinite article.The paper also outlines some similarities between the two 
languages, such as the phonemic awarness, the consonants and fricative 
consonant clusters, mid central closed vowels(ă,â), the non-syllabic (glide) „i” 
similar to the one existing in Armenian as it occurs in limited contexts. The 
issues realated to morphology and syntax comprise only those aspects that are 
relevant and may arise difficulties in learning Romanian. The similarities include 
the rich nominal and verbal flection, marked by numerous alternations, the so 
called “border word classes” with a fluctuant flexion, the regular structure of the 
numerals and their formation, the definite article that occurs in the end like in 
Romanian. Among the differences the most relevant are: the specific regime of 
the grammatical gender of the nouns, the present subjunctive (future in 
Armenian), with different grammatical inflection for each person; the “future 
compulsive tense”, expressed by the modal verb “petq e” plus the future 
subjonctive, the occurence of the ablative, locative, or instrumental case. The 
paper proves that the pattern of contrastive analysis is both efficient and 
necessary in this particular didactic approach. 

KEYWORDS 

contrastive analysis, didactics, Armenian, Romanian, SLA. 
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Privită în ansamblu, istoria, nu foarte lungă, a lingvisticii contrastive se traduce printr-un 
efort susținut de a-și trasa o identitate bine definită în ansamblul vast al științelor limbii. 
Lingvistica contrastivă implică, grosso modo, o comparație teoretică, sistematică și 



 
 

36 

sincronică între două sau mai multe limbi, înrudite sau nu, tipologic asemănătoare sau 
diferite. Krzesowski (1990: 76) susține că analiza contrastivă presupune compararea 
sincronică și aplicată a celor cinci nivele ale limbii, urmărind mai ales „notarea și 
descrierea similitudinilor și diferențelor dintre limbi decât gruparea lor genetică și 
tipologică”. 

În anii ’50-’60, majoritatea lingviștilor recunoșteau lingvistica contrastivă ca ramură a 
lingvisticii aplicate. Studiul lui Charles Fries, Teaching and Learning English as a Second 
Language este considerat o piatră de hotar în recunoașterea teritoriului lingvisticii 
contrastive ca subramură a lingvisticii: “the most efficient materials are those that are 
based upon a scientific description of the language to be learned, carefully compared with 
a parallel description of the native language of the learner” (Fries, 1945: 176). Un pas 
important în trasarea granițelor lingvisiticii contrastive și reconsiderarea aportului acesteia 
în învățarea limbilor străine (binomul limbă maternă-limbă țintă) îl constituie cercetarea 
lui Robert Lado din 1957, Linguistics across Cultures: Aplied Linguistics for Language 
Teachers, un studiu fundamental de lingvisitcă contrastivă structuralistă: “We can predict 
and describe the patterns that will cause difficulty in learning and those that will not cause 
difficulty, by comparing systematically the language and culture to be learned with the 
native language and culture of the student” (Lado , 1957: 43) 

Această direcție care mută accentul de pe simpla comparare a fonologiei, a morfologiei, a 
sintaxei și a lexicului pe analiza discursului ca sistem structural contextualizat(pragmatică, 
stilistică, sociolingvistică) este continuată de Filmore, Remarks on Contrastive 
Pragmatics, și Ulla Connor, Contrastive Rhetoric: Cross-Cultural Aspects of Second 
Language Writing. Este necesar să amintim și de influențele descriptivismului american 
(Sapir, Bloomfield), ale structuralismului european (Bally, 1932) și de rolul cercetărilor 
fonologice realizate de lingviștii de la Praga. 

În Europa, cercetările de lingvistică contrastivă au produs un corpus de studii comparative 
între diferite perechi de limbi, care a constituit baza de formare a cercetărilor în domeniul 
achiziției limbilor străine (Second Language Acquisition – SLA). Amintim aici proiectele 
majore bazate pe contrastivitate: între poloneză și engleză (coordonat de Jacek Fisiak, 
1973), germană și engleză (PAKS, coordonator Gerhard Nickel, 1971), sau engleză și 
sârbo-croată (Filipovic, 1971). În același context trebuie amintite și următoarele cercetări: 
Filip Devos, de Munynck, van HerrewegheNederlands, Frans en Engels in contrast 
(1991; 1992); Marlis Hellinger, Contrastive Sociolinguistics (1996); James Carl, 
Contrastive Analysis (1980); Anna Wierzbicka, Cross-Cultural Pragmatics (1992). 

Începând cu anii ’70, tot mai mulți lingviști pun la îndoială eficiența analizei contrastive 
în SLA. Cei mai mulți (Corder, 1975; Newmark, 1968; Selinker, 1972) pornesc de la 
premisa că diferențele majore între două idiomuri nu creează neapărat dificultăți în 
învățarea unei limbi, ci, dimpotrivă, fenomenele minore, slab contrastante, actionează ca 
factori care împietează însușirea unei limbi. Selinker (1972: 87) aduce în discuție un 
„sistem lingvistic autonom”, interlanguage, “an idiolect that has been developed by a 
learner of a second language which preserves some features of their first language and can 
also overgeneralize some L2 writing and speaking rules”. Această interlimbă se 
caracterizează prin „fosilizare”, “linguistic items, rules and subsystems which speakers of 
a particular native language will tend to keep in their interlanguage, no matter what the 
age of the learner or amount of explanation or instruction he receives in the target 
language” (Selinker, 1972: 87). Cu toate acestea, apreciem că lingvistica contrastivă a 
avut un rol definitoriu în dezvoltarea didacticii moderne, a traductologiei și chiar în 
conturarea unor aspecte ce țin de domeniul lingvisticii tipologice. Greenberg, Comrie, 
Konig sau Hawkings aduc în discuție interfața dintre cele două abordări: “to subsume 
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discrete and apparently unrelated grammatical contrasts between the two languages under 
one overarching generalization.” (Hawkings, 1986: 120) 

În secolul trecut, un punct de reper în redimensionarea teoriilor despre analiza contrastivă 
l-a constituit stabilirea unei mărimi relative, un „sistem corelativ“, decodat ca o limbă-
etalon, „care reflectă segmentul comun din structura de profunzime a limbilor comparate”. 
În acest fel, alături de lingvistica contrastivă tradiţională, unidirecţională, se poate 
constitui un al doilea tip, anume lingvistica contrastivă bidirecţională (Comrie, 1985). Se 
conturează astfel noua direcție în care evoluează analiza contrastivă: având în vedere că 
sistemul limbilor narurale nu este unul monolitic, ci, mai cu seamă “an orchestration of 
different diasystematic varieties” (Comrie, 1985), este firesc ca el să fie adaptat situațiilor 
pragmatice de comunicare. Înțeles astfel, raportul comunicativ între idiomuri a dus, 
inevitabil, la constituirea unui alt domeniu în interiorul lingvisticii contrastive, anume 
pragmatica contrastivă, care își propune să reconfigureze perspectiva universalistă prin 
urmărirea manifestării naturale a actelor dialogice, prin implicarea variabilelor 
socioculturale și chiar sistemele nonverbale – transfer cultural (Espagne, 1999). 

În acest tumult al direcțiilor de cercetare a limbajului, s-au făcut și delimitări, credem noi, 
uneori forțate. Un singur exemplu ar fi trasarea unei linii clare de demarcație între 
lingvistica contrastivă (știință teoretică) și analiza contrastivă (orientare exclusiv aplicată) 
sau între analiza contrastivă și un termen cvasi-sinonim, analiza confruntativă, o 
componentă a lingvisticii comparate, care ar cerceta limbile după criterii tipologice. 

Orice demers didactic în sine de predare a unei limbi străine având ca limbă suport limba 
maternă a subiecţilor învăţării este, implicit, o formă de analiză contrastivă, deoarece sunt 
vizate contrastele şi analogiile interlingvistice, indiferent dacă fac parte din aceeași familie 
de limbi sau nu. În funcţie de perspectiva din care este efectuată analiza, s-au conturat 
două procedee diferite din punctul de vedere al metodei de abordare a analizei contrastive: 
primul, orientat într-o singură direcţie, propune realizarea demersului contrastiv fără ca 
analiza să se sprijine pe un termen comun de comparaţie, iar al doilea presupune 
examinarea categoriilor lingvistice într-o dublă direcţie, cu sprijinul unui termen-
barometru, abstract, cu valoare metalingvistică. Având în vedere caracterul didactic, 
aplicat al lucrării am optat pentru a doua metodă, comparând doar acele fapte lingvistice 
din limba armeană şi română cu relevanţă pentru eficientizarea învăţării limbii române de 
către vorbitorii de limbă armeană care nu beneficiază de o altă limbă suport. Tot din 
raţiuni pragmatice, am acordat o mai mare atenţie deosebirilor decât asemănărilor, însă nu 
am neglijat relevarea convergenţelor care acţionează ca o motivaţie suplimentară în 
învăţare. 

În contextul actual al globalizării, al dinamicii complexe a dezvoltării sociale și al 
reorientării înspre Occident, armenii au devenit tot mai conștienți de necesitatea și 
utilitatea învățării limbilor străine, alta decât rusa: “Learning a foreign language in which 
it is possible to communicate with other nations is traditionally rooted in the school syllabi 
and curricula of so called small nations” (Ondrakova, 2019: 109). Acest inteses a crescut 
în ultimele decenii odată cu renunțarea la statutul limbii ruse ca limbă obligatorie în 
școlile de stat.  

Începând cu 1991, popularitatea limbii engleze a crescut exponențial. În urma unui sondaj 
din 2012 a rezultat că 40% dintre armeni au cel puțin cunoștințe de bază a limbii engleze, 
în timp ce mai puțini de 4% au afirmat că știu limba engleză la nivel de utilizator 
experimentat (The South Caucasus between the EU and the Eurasian Union, 2013). În 
anul 2008, Armenia devine stat membru asociat al Țărilor Francofone și astfel se creează 
tot mai multe oportunități de studiere a limbii franceze, italiene, spaniole, portugheze și, 
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surprinzător pentru mulți, a limbii române. Université Française en Armenie, American 
University, Valeri Brusov University of Languages and Social Sciences, Yerevan State 
University oferă studenților programe de licență, masterat sau doctorat. 

Studenții armeni învață limba română în context exo-lingvistic, în cadrul lectoratului de 
limba română de la Erevan. Universitatea „Valeri Brusov” este singura care oferă cursuri 
de limba română la nivel de licență, ca a doua sau a treia limbă străină, dar și cursuri 
opționale pentru studenții de la alte facultăți. 

Date fiind contextul și finalitatea didactică a lucrării, am abordat selectiv probleme 
circumcise lingvisticii contrastiv-tipologice, presupunând examinarea noţiunilor de 
comparare sincronică, echivalenţă cu scopul de a determina izomorfismul, respectiv 
alomorfismul celor două limbi şi identificarea unor metode, structuri relevante pentru un 
demers didactic coerent, profund, ancorat în limba vorbită, circular şi eficient. Una dintre 
cele mai vechi limbi, ramură distinctă a familiilor limbilor indo-europene, armeana are 
propriul alfabet care conţine mai multe litere decât alfabetul limbii române şi nu este o 
limbă complet  fonetică. Urmând traseul analizei contrastive lucrarea punctează, cu 
exemple, o serie de diferenţe între limbile armeană şi română, variind de la lipsa 
categoriei gramaticale a genului la substantive, de la faptul că unele cuvinte din cele două 
limbi aparţin unor părţi de vorbire diferite, până la folosirea în contexte gramaticale 
diferite a  articolelor hotărâte şi nehotărâte. Am avut în vedere şi asemănările dintre cele 
două limbi, cum ar fi caracterul fonematic al acestora,  consoanele și grupurile 
consonantice dure și fricative,  vocalele centrale intermediare și închise (ă, î), iotul similar 
celui din limba armeană prin ocurența într-un context limitat.  

Problemele de morfologie şi sintaxă au fost abordate doar prin reliefarea segmentelor care 
ridică dificultăți didactice în învăţarea limbii române de către vorbitorii de limbă armeană. 
Există asemănări în ceea ce priveşte bogata flexiune nominală și verbală, marcată prin 
numeroase alternanțe fonetice, existența unor clase lexico-gramaticale de graniță 
(numerale, pronume, adverbe, interjecții) cu flexiune fluctuantă, structura regulată a 
numeralelor și modul de formare a acestora, articolul hotărât care se pune la sfârşitul 
cuvântului ca în limba română. Printre diferenţe amintim: regimul specific al genului 
gramatical al substantivelor, conjuctivul prezent (viitor în armeană), care îşi schimbă 
forma la toate persoanele, deşi teminaţiile seamănă cu cele ale verbelor insuficiente, 
timpul compulsiv viitor, care se exprimă prin cuvântul trebuie/ petq e şi verbul la 
conjuctiv viitor, existenţa cazurilor ablativ, locativ şi instrumental. Lucrarea demonstrează 
că metoda analizei contrastive este una eficientă şi necesară în demersul didactic aminitit. 

Cu unele excepţii, vorbitorii nativi de limba armeană reuşesc să pronunţe fidel sunetele 
specifice limbii române, aceasta şi datorită faptului că alfabetul armean are mai multe 
litere decât alfabetul limbii române, cu un palier foarte diversificat de sunete: consoane și 
dublete consonantice oclusive, africate, lichide , atât laterale cât şi vibrante, cu vocale 
variind de la cele închise la cele cvasi-deschise. Unele litere sau grupuri de litere au o 
valoare fonetică diferită în limba armeană, astfel că, în predarea limbii române 
transilterarea, prin comparaţie, contribuie la îmbunătăţirea semnificativă a pronunţiei în 
cazul studenţilor începători. Problemele pe care le întâlnesc vorbitorii de armeană variază 
de la dificultatea distingerii între ă şi â, pronunţarea dură a iotului final, sau o deschidere 
incompletă în cazul diftongilor sau a triftongilor, până la înlocuirea involuntară a unor 
sunete cu variantele apropiate de limba armeană: dz în loc dej, k aspirat sau ch/tch în loc 
de c şi altele. 

Litera g se pronunţă la fel ca în limba română (gură, găleată), însă în combinaţiile ge/gi se 
pronunţă ghe/ghi: gitem- ghitem. Astfel, la o primă lectură, un armean va citi, invariabil, 
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Gheorghe în loc de George. Folosind demonstraţia directă sau cu reprezentări grafice, 
profesorul va prezenta, comparativ, grupurile de sunete care în limba română redau  un 
singur sunet sau două sunete: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi (de exemplu: cercetare – 9 
litere/9 sunete; ceară – 5 litere, 4 sunete). Apoi, prin problematizare, profesorul îi va 
motiva pe elevi să  gândească independent şi productiv şi să găsească regulile care cer 
utilizarea fiecărei speţe: 2 sunete, 2 litere când ce este  urmat de consoană,  de vocală în 
hiat sau e în poziţie finală – cercetare, licean, tace;  respectiv 2 litere, 1 sunet, când 
urmează vocala a în aceeaşi silabă –ceată. Gh se pronunţă r graseiat, iar grupul ch ca în 
limba spaniolă, un h mai dur, fiind necesare o serie de exerciţii de corectare pentru a 
elimina pronunţii de genul a ahrăţa sau hiftea. O atenţie desosebită trebuie acordată 
literelor t, p, r, ţ, care, în limba armeană, se pronunţă diferit în funcţie de poziţia în care 
apar, iar diferenţa dintre cele două tipuri de sunete este una extrem de fină, uneori 
insesizabilă pentru cei care nu vorbesc limba armeană. Un exemplu concret ar fi modul în 
care armenii pronunţă „t” din cuvântul „tigru”, asemănător consoanei th aspirat din limba 
engleză (thga/băiat, ca în teacher). La fel stau lucrurile cu litera p, pronunţatăphă sau ţ, 
pronunţat ocluziv, neaspirat (Ashvaţ/Dumnezeu). Pe  de altă parte, trebuie discutat regimul 
special al literelor e, i, o, u care notează atât vocalele cât şi semivocalele corespunzătoare, 
ortografia sunetului î, sau modului în care litera x poate reprezenta simultan două 
sunete:axă/exaspera. 

Profesorul de limba română va organiza lecţii de consolidare bazate pe expunere, audiţii, 
conversaţie, exerciţii de repetiţie, recunoaştere şi justificare sau, comparativ cu limba 
armeană, de recunoaştere şi disociere. Obiectivul principal în aceste lecţii este 
familiarizarea studenţilor armeni cu cei peste douăzeci de diftongi 
(ascendenţi/descendenţi) ai limbii române, cu triftongii şi pronunţia hiatului (foarte rare în 
limba armeană: vreau, leoarcă, miei; vocale de acelaşi fel aflate în hiat – contraatac, 
alcool, sau diferite – aer, aortă, peisaj etc. Literele duble notează, de regulă în ambele 
limbi, o realitate fonetică fie că este vorba de vocale sau, în armeană, preponderent de 
consoane. Spre deosebire de armeană unde dublarea consoanei este rezultatul unui 
procedeu gramatical (Amenn, articol hotărât enclitic),  în limba română este vorba fie de 
repetarea aceleiaşi consoane în cuvinte compuse şi în derivatele cu prefixe (înnora), fie de 
consoane diferite notate de aceeaşi literă (accelera – akcelera). 

Spre deosebire de limba română unde, de la caz la caz şi fără existenţa unor norme 
limpezi de accentuare, cuvintele se pot accentua, în funcţie de numărul de silabe, pe 
ultima silabă, penultima, antepenultima,a patra sau chiar a cincea silabă de la final 
(măsea, albină, butelie, veveriţă, nouăsprezece), în limba armeană accentul cade pe ultima 
silabă a cuvintelor, cu excepţia celor care se termină în vocala ă, caz în care se 
accentuează antepenultima silabă, sau a substantivelor proprii străine(linel, zangel/ 
Lehastan). În limba română nu primesc accent articolele, formele neaccentuate ale 
pronumelor personale şi reflexive, verbele auxiliare, prepoziţiile sau intejecţiile.Limba 
armeană nu cunoaşte dubla accentuare, de aceea în lecţiile de consolidare trebuie acordată 
o atenţie sporită schimbărilor de accent care atrag, sau nu, schimbarea categoriei 
gramaticale: profesor/ profesor; director/ director; corector/corector şi altele. Aici 
includem şi verbele ale căror forme verbale se scriu identic, dar se pot accentua diferit, 
schimbarea de accent producând şi o schimbare a timpului verbal: Clientul reclamă că 
vânzătorul l-a tratat necorespunzător/ Proprietarul îşi reclamă chiriaşul pentru neplata 
utilităţilor. 

Timpurile verbale şi diatezele necesită o atenţie specială în predarea oricărei limbi străine 
şi unităţi de învăţare cu lecţii sporite de aprofundare şi transfer. Limba armeană are doar 
două conjugări–verbe terminate la infinitv în -el, respectiv -al, iar modurile şi timpurile 
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verbale, cele mai multe analitice, se formează cu verbul auxiliar linel/a fi. Dificultăţile pe 
care le pot întâmpina studenţii armeni în învăţarea timpurilor verbale sunt determinate de 
numeroasele excepţii existente în limba română, pe de-o parte, şi de prezenţa categoriei 
gramaticale a aspectului în limba armeană, pe de alta. De exemplu, în limba armeană 
timpul indicativ prezent se poate exprima şi prin terminaţia specifică participiului -ats, 
care înlocuieşte terminaţia de infinitiv la unele verbe, urmat de verbul auxiliar cu 
desinenţe specializate pentru fiecare persoană. În aceste cazuri particulare, participiul 
prezent arată rezultatul, situaţia în care se află deja subiectul, în timp ce verbul conjugat 
regulat denotă aspectul, procesul acţiunii care încă se desfăşoară, ca în exemplul: kagnum 
e (El se ridică, încă nu este în picioare.) / kagnats e (Stă în picioare). Mai mult decât atât, 
în armeană, categoria aspectului cuprinde aproape toate cuvintele din clasa verbului, chiar 
dacă nu toate verbele exprimă aspectul în serii opozitive. În acest caz, pentru nivelul B1-
B2,  este necesară o unitate de învăţare separată, de aprofundare, din care să reiasă că în 
limba română, lipsind mijloacele formale, morfematice, care marchează opoziţia dintre 
aspecte în cazul aceluiaşi lexem, categoria gramaticală a aspectului are un regim special. 
Totuşi, aşa cum remarcă şi cercetătorul A. Mişan (1978: 27), se poate vorbi despre 
exprimarea aspectului şi în limba română, dar prin alte mijloace decât cele strict 
gramaticale. Verbele, care prin semantica lor exprimă felul desfăşurării acţiunii în timp, 
sunt elemente lexicale care au păstrat posibilitatea de a exprima diverse nuanţe aspectuale 
necesare pentru claritatea mesajului. Spre deosebire de limba armeană, în limba română 
sunt mai bine păstrate doar nuanţele durative şi momentane, cele durative având tangenţe 
clare cu imperfectivitatea. 

Conjuctivul prezent din limba română are drept corespondent conjunctivul/ subjonctivul 
viitorîn limba armeană, care are desinenţe specifice pentru fiecare persoană. Spre 
deosebire de limba română, armeana foloseşte infinitivul după anumite verbe, doar dacă 
subiectul celor două verbe este acelaşi: uzel – a vrea/tankanal –a dori; Yes uzum em gnal/ 
Eu vreau să merg (a merge). Conjunctivul prezent (viitor în limba armeană) se foloseşte 
cu conjuncţiile ca sau ca să –vor, doar dacă subiectul celor două verbe este diferit: Duq 
uzum eq vor nranq khosen/ Voi vreţi să vorbească (conjunctivul viitor khosen şi nu 
infinitivul hosel). În această speţă, profesorul trebuie să insiste prin comparaţie şi aplicat 
asupra diferenţelor în utilizarea conjunctivului, respectiv a infinitivului în cele două limbi 
(nu-i vine a crede/ nu-i vine să creadă; poate veni/ poate să vină etc), să aducă în discuţie 
posibilitatea şi cazurile de înlocuire a conjunctivului cu infinitivul în limba română, 
înlocuire care este marcată stilistic şi mai frecventă în stilul cultivat. De la nivelul B2 în 
sus se pot organiza lecţii suplimentare pentru a clarifica valorile conjunctivului perfect în 
cele două limbi în limba armeană  acesta având  forme diferenţiate pentru fiecare 
persoană. 

În gramatica limbii armene există şi timpul compulsiv viitor, care se exprimă prin 
sintagma petq e/ piti urmată de verbul la conjunctiv viitor: Eu trebuie să merg/ Yes petq e 
gnam. Spre deosebire de limba română, trebuie are numai sens modal, iar în construcţii cu 
valoare generală petq e se foloseşte doar cu infinitivul: Petq e anel- Trebuie făcut (a face). 
Pentru a corecta situaţiile în care studenţii armeni au tendinţa de a folosi infinitivul şi în 
limba română, sunt necesare exerciţii de recunoaştere şi diferenţiere (trebuie să fac/ 
trebuie făcut/ trebuie să fi făcut/ trebuie a face asta/ trebuie a şti să vorbeşti etc.). 

Ca şi limba română, armeana are un grad relativ mare de analitism, astfel că valoarea 
temporală de viitor este uneori exprimată nu numai prin forme specifice acestuia. Faţă de 
limba română care are patru forme de viitor propriu-zis şi una de viitor anterior, toate 
formate analitic, limba armeană are două variante de bază pentru exprimarea viitorului. 
Prima a evoluat de la forme personale analitice la forme sintetice, desinenţele provenind 
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de la indicativul prezent al verbului linel-a fi (excepţie facând persoana a treia singular) 
care sunt adăugate la forma de infinitiv a verbului conjugat. Marca specifică acestui timp 
este consoana k, antepusă, care ramâne neschimbată. Armenii folosesc kgrem/kgres- o sa 
scriu/ o sa scrii doar pentru o acţiune imediată în viitor: Erku ropeickgrem qez- O să-ţi 
scriu în două minute. Viitorul simplu este analitic şi se formează prin adăugarea 
desinenţei ula infinitiv, urmat de verbul auxiliar a fi la indicativ prezent. Se foloseşte 
pentru acţiuni viitoare neimediate, dar şi cu verbe de mişcare în locul conjunctivului: Es 
grelu em qez vax@ Îţi voi scrie mâine; Gnum em vor utem, devine Gnum em utelu– Mă 
duc să manânc. Pentru o întelegere corectă a utilizării viitorului, profesorul de limba 
română trebuie să puncteze faptul că, spre deosebire de armeană, în limba română formele 
de viitor sunt distribuite şi după registre de limbă: viitor standard, curent, familiar sau 
regional (oi aduna; o să te cred; aveţi să scrieţi regulat). Pentru nivelurile B2 plus sau C1, 
se vor discuta şi formele nespecifice de exprimare a viitorului, care nu există în limba 
armeană: imperativul –Dă-mi împrumut nişte bani; conjunctivul prezent folosit în mod 
absolut cu valoare de imperativ care vizează viitorul – Nu vreau să scriu!; infinitivul –A 
nu se răsturna! 

În limba armeană,articolele au o utilizare mult mai largă decât in limba română. Articolul 
hotărât este enclitic, adăugându-se n cuvintelor care se termină în vocală sau ă celor 
terminate în consoană: girq-girqă-carte/ dzi-dzin-cal. De reţinut este faptul că vorbitorii 
de armeană au tendinţa să articuleze cu articol hotărât şi substativele proprii, pentru că în 
armeană acest articol se foloseşte şi cu numele de persoane, oraşe, tări etc., chiar şi cu 
numele străine: Aram o aşteaptă – Aramă spasum e nran; Maria Stan dansează - Maria 
Stană parum e. De asemenea, pronumele negative, nehotărâte sau demonstrative primesc 
articol hotărât dacă îndeplinesc funcţia sintactică de subiect în propoziţie: Fiecare merge 
acasă. –Yuracancură gnum e tun. O altă diferenţă faţă de română şi care necesită 
clarificări suplimentare este folosirea articolului hotărât cu substantivele precedate de 
adjectivul pronominal demonstrativ: Acest cal – ays dzin; această carte– ays qirqă; acel 
om – ayd mardă”. 

Studenţii armeni întâmpină, de cele mai multe ori, dificultăţi şi la utilizarea articolului 
nehotărât, aceasta pentru că în armeană nu există reguli stricte privind folosirea acestuia. 
O greşeală des întâlnită este folosirea substantivului comun fără articol nehotărât ca în 
exemplul: Axchik gnum e qaraq – Fată merge în oraş., aceasta pentru că în armeană 
cuvântul în sine exprimă sensul nehotarât, numeralul mek  sau articolul nehotărât mifiind 
folosite în varianta literară a limbii doar pentru a întări sensul nehotărârii. Sunt şi alte 
cazuri când folosirea articolului hotărât sau nehotărât diferă în cele două limbi: Îmi place 
fotbalul se traduce în armeană fără articolul hotărât –Es sirum em futbol. Substantivul se 
articulează doar dacă este însoţit de un adjectiv sau un alt substantiv precedat de 
prepoziţie: Es sirumem Angliatsi futbolă. Sau, un alt exemplu în care folosirea articolului 
nehotărât este obligatorie în limba română, dar nu şi în armeană: Tesnum enq paharan yev 
sarnaran- Vedem (un ) dulap şi (un) frigider. 

Altă diferenţă majoră între cele două limbi este exprimarea sintetică a posesiei pentru 
persoanele I si a II-a singular, prin intermediul articolelor hotărâte enclitice, posesive:im 
girqă devine girqs– cartea mea/ ko anună devine anund– numele tău. De asemenea, în 
limba armeană se foloseşte articolul hotărât şi cu pronumele posesive genitivale: Al meu 
este frumos –Imă sirun e. 

Limbă flexionară, armeana a păstrat opt cazuri (nominativ, vocativ, acuzativ, genitiv, 
dativ, ablativ, instrumental şi locativ), deşi cazurile nominativ-acuzativ, genitiv-dativ, 
dativ-ablativ-vocativ nu se deosebesc întotdeauna prin formă, distingându-se prin funcţiile 
sintactice sau lipsa acestora. Astfel, în armeană vocativul se exprimă prin forme specifice 
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cazului nominativ fără articolul hotărât, iar accentul, marca vocativului, se pune 
întotdeauna pe ultima silabă: Tghaner! – Băieţi!/ Axjik! – Fato!”. Armenii nu folosesc însă 
foarte des formele de vocativ fără determinant, pentru că exprimă duritate. Prin urmare, 
apelativele în vocativ sunt însoţite de adjectivele jan sau sireli– formal: Tgha jan! – 
Băiete/Băiatule dragă!”. 

O atenţie deosebită trebuie acordată predării cazului genitiv, fiindcă joacă un rol 
semnificativ în numeroase structuri gramaticale, iar declinarea substantivelor se face 
complet diferit faţă de limba română. Diferenţa majoră, dincolo de alternanţele fonetice cu 
multe excepţii, constă în faptul că în armeană există prepoziţii sau locuţiuni prepoziţionale 
folosite cu genitivul sau acuzativul, care în limba română cer doar cazul acuzativ: sub 
dulap – paharani tak/ faţă de soţ – amusnu handap/în vin– ginu meq etc. Astfel, pentru 
studenţii de nivel mediu sau avansat, sunt necesare lecţii de aprofundare în care să se 
explice, comparativ, regimul specific al genitivului. De exemplu, profesorul de limba 
română poate alcătui fişe de lucru în care să exemplifice regimul special al prepoziţiilor 
cu/pentru–het/hamar în cele două limbi: indz het/qez hamar– cu mine/pentru tine, în 
ambele limbi se foloseşte forma de acuzativ a pronumelui, care în limba armeană coincide 
şi cu forma de dativ; Aleqsi hamar– pentru Alex, în armeană  prepoziţia cere genitivul, în 
limba română, acuzativul. Alte exerciţii pot ilustra utilizarea diferită a articolului posesiv 
genitival din limba română,  care în limba armeană se exprimă prin forma de genitiv a 
substantivului și prin articolul hotârăt: Este a lui Armen./ Armeninn e. Sau în structura: În 
cartea mare a lui Armen/ Armeni mets qrqi meq, observăm forma de genitiv a ambelor 
substantive, în cazul primului utilizarea genitivului fiind obligatorie cu prepoziţia meq– în, 
care în română cere acuzativul. 

Clarificări suplimentare sunt necesare şi în predarea cazului dativ, care în armeană se 
aseamănă cu acuzativul. De exemplu, pronumele personal se declină în acelaşi fel atât la 
acuzativ, cât şi la dativ: mie/pe mine – indz; ţie/pe tine– qez; nouă/pe noi– mez (Gitem qez/ 
Talis em qez – Te ştiu pe tine/ Îţi dau ţie). Şi în ceea ce privește substantivelor care denotă 
fiinţe, declinarea se face la fel la ambele cazuri, cu precizarea că în armeană desinenţa la 
forma nearticulată este aceeasi şi la genitiv: Ea scrie unui băiat–  Na grum e mi tghayi; Ea 
iubeşte un băiat –Na sirum e mi tghayi. În lecţiile de aprofundare pentru  grupele de 
avansaţi profesorul poate insista pe excepţiile şi alternanţele vocalice impuse de declinare, 
pe faptul că în limba română dintre substantive şi adjective au desinenţă de dativ numai 
femininele, aceleaşi la singular şi plural şi comune cu genitivul şi cu nominativul plural: 
unei/unor case/cafele. De remarcat este că desinenţa e este întâlnită şi la neutru plural, iar 
i şi la masculin, şi la neutru plural. În română au formă de dativ şi articolele, pronumele 
sau adjectivele pronominale. Dativul se distinge mai clar datorită articolelor şi adjectivelor 
pronominale ce determină substantivele, deşi formele de dativ ale acestora sunt, şi ele, 
comune cu genitivul: unui pom/unor scaune/televizorului/pomilor etc. Lecţiile de transfer  
vor familiariza studenţii cu faptul că în limba română dativul este, în primul rând, cazul 
complementului indirect de atribuire, care, spre deosebire de armeană, apare fără 
prepoziţie sau postpoziţie, dar şi cazul specific verbelor al căror sens este legat de ideea 
generală de a da: I-am dat mamei adresa directorului adjunct. De asemenea, dativul poate 
avea în limba română şi sens posesiv (armeana nu exprimă posesia prin dativ), moştenire 
a dativului din latină, în expresii verbale ca: mi-e dor/mi-e foame/mi-e sete etc. 

În limba armeană, ablativul este cazul circumentelor circumstanţiale şi exprimă punctul de 
plecare în spaţiu, sensul separării, despărţirii, cauza unei acţiuni şi altele. În această speţă, 
profesorul de română va prezenta comparativ complementele circumstanţiale și 
modalităţile de exprimare a acestora, cu regimul specific acuzativului în română, respectiv 
a cazului ablativ în armeană: Vertnum em mi qirqInayiţ (formă de ablativ) u ir ankeruhuţ– 
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Iau o carte de la Ina şi de la prietena ei. Prepoziţiile specifice ablativului din limba 
armeană cer, invariabil, acuzativul în limba română: Vine de acolo– Galis e ayntheriţ/ O 
să spun după el–Kasem nraniţ heto. 

Cazurile instrumental şi locativ se formează sintetic prin adăugarea desinenţei -ov, 
respectiv -um la substantiv: girkov– cu carte/ dziov– cu calul. Discutarea celor două cazuri 
se poate face simultan cu predarea prepoziţiei, stabilind rolul important al acesteia în 
limba română: facilitează relaţii sintactice, raporturi de dependenţă a atributului faţă de 
substantiv, a complementului faţă de verb, rolul deosebit în formularea unor exprimări 
clare, concise etc. 

Deşi competenţa lingvistică de limba engleză ca limbă suport  a devenit aproape o 
condiţie sine qua non în procesul de predare/învăţare a unei limbi străine, folosirea limbii 
materne a subiecţilor învăţării pentru relevarea prin contrast a izomorfismului, respectiv a 
alomorfismului celor două limbi, constituie un reper solid în predarea eficientă, circulară 
şi ancorată în limba actuală, practică, vorbită, reusindu-se astfel surprinderea, cu o mai 
mare acurateţe, a subtilităţilor celor două limbi şi eliminarea într-o mai mare măsură a 
neclarităţilor cauzate de structura diferită a acestora. 

Metoda analizei contrastive este, aşa cum am arătat, un instrument ce serveşte la 
elaborarea unui parcurs didactic coerent, permite selectarea și analiza plurinivelară şi din 
diferite puncte de vedere a conţinuturilor învăţării şi centrarea acesteia  pe formarea de 
abilităţi adaptate nevoilor şi experienţelor de învăţare ale vorbitorilor de limbă armeană. 
Experienţa didactică  a demonstrat că în lecţiile în care sunt  prezentate asemănările şi 
deosebirile dintre română şi armeană urmate de exerciţii de recunoaştere, aprofundare şi 
transfer, obiectivele au fost atinse mai uşor, iar transliterarea, exemplele şi referinţele la 
faptele de limbă şi structurile specifice limbii armene au avut rolul de a motiva, de a stârni 
curiozitatea şi de a stimula interesul pentru limba şi cultura română. Pe de altă parte, 
metoda analizei contrastive permite, în combinaţie cu demonstraţia, problematizarea, 
brainstormingul, crearea unor lecţii interactive, prin lucrul în echipă, prin tehnici 
comunicative care înlocuiesc sarcinile de învăţare frontale, consecutive, clasice. 
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ABSTRACT 

The article The First Romanian Language Course. Level A1 recreates the 
didactic process of the first contact of foreign students with the Romanian 
language. The article is addressed to teachers who have experience in teaching 
Romanian as a foreign language, encouraging them to reflect on this topic from 
the standpoint of their own experience. The study follows all the stages of the 
first class of Romanian as a foreign language class scenario: the detailed 
presentation of the contents, specifying of the methods, procedures and means 
used to determine the students to actively participate in the course. The 
extralinguistic purpose of the first class is to determine the auditory to enrol in 
the Romanian language course. During the two-hour class, the teacher focuses on 
developing all the competencies within foreign language acquisition according to 
CEFR 2001 and CEFR Companion volume (2018): understanding a written and 
an audio text in Romanian, production (presentation of oneself), interaction 
(greeting formulas), mediation, and plurilingual/ pluricultural competence, 
through various teaching tasks that involve working in teams, groups or in pairs, 
games or theatre. At the end of the course, the objectives will have been 
accomplished: students can read a text in Romanian, they will have acquired 
knowledge of around 50 words, they can introduce themselves, they know the 
months of the year and a few things about Romanian culture.  

KEYWORDS 

foreign language acquisition, Romanian language, integrated didactics, 
intercomprehension, mediation. 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Prima întâlnire a unui student/ elev cu o materie nouă, în cazul nostru, cu o limbă nouă, 
este fundamentală și, uneori, decisivă pentru conduita viitoare a studentului, pentru 
achizițiile sale în domeniul respectiv, precum și pentru raportarea lui la noile conținuturi. 
Dacă ne gândim la experiența noastră de studenți, ne putem aduce aminte de prime cursuri 
reușite, dar și de unele mai puțin reușite, iar ca profesori, la fel. În articolul de față, prezint 
conținuturile și metodele didactice ale unui prim curs de limba română ca limbă străină, 
destinat adulților, vorbitori de limba slovenă și de limba engleză, în contextul sloven.  

Variante ale acestui curs au fost ținute la: evaluarea finală a unui curs de formare pentru 
profesori, în 2017, în cadrul școlilor de vară organizate de Facultatea de Litere a 
Universității din Ljubljana în 2018 și 2019, în cadrul proiectului Noč raziskovalcev 
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(Noaptea Cercetătorilor), septembrie 2018, precum și al proiectului Humanistika, to si ti!, 
septembrie 2019 și în primele cursuri de limba română susținute la Facultatea de Litere, 
Universitatea din Ljubljana, în 2018 și în 2019. Participanții au fost adolescenți sau adulți, 
elevi, studenți între 16 și 26 de ani și profesori de liceu, cadre didactice universitare. În 
primele situații, cursul a fost evaluat de participanți, iar rezultatul a fost pozitiv, fiind 
considerat cel mai bun curs al școlii de vară, atât în 2018, cât și în 2019, primind punctajul 
maxim la finalul proiectelor Noč raziskovalcev și Humanistika, to si ti!  

Pentru activitatea mea de lector de limba română în Slovenia, un prim curs de limba 
română reușit garantează înscrierea mai multor studenți la cursurile de limba română și 
faptul că cei înscriși oficial nu-și vor schimba opțiunea (studenții Facultății de Litere a 
Universității din Ljubljana își pot schimba opționalele pe parcursul primelor două 
săptămâni de la începutul anului universitar). 

În cele ce urmează, vă propun câteva idei pentru a transforma primul curs de limba 
română pentru străini într-o experiență plăcută atât pentru studenți, cât și pentru profesor. 

1. De multe ori încep cursul cu un exercițiu de brainstorming, prin care le cer studenților 
să se gândească la România și să noteze câteva cuvinte pe care le asociază cu România. 
În timpul cursurilor de limbi străine, brainstormingul este folosit ca tehnică de stimulare a 
creativității pentru exercițiile de scriere (Richards, 1990), în grupuri mici, studenții fiind 
încurajați să lase liber fluxul ideilor (Unin, Bearing, 2016: 606). Scopul principal al 
brainstorming-ului este de a genera cât mai multe idei într-un intervalul de timp limitat. 
Deși nu toate ideile generate sunt utilizabile, unele dintre ele pot fi privite ca un punct de 
plecare pentru subiectul suspus dicuției. În cadrul primului curs de limba română, 
brainstormingul este folosit pentru a activa cunoștințele studenților despre România, 
pentru a afla, indirect, motivele care-i determină să studieze limba română, precum și 
pentru a prezenta obiectivele cursului de limba română pentru străini, nivelul A1. Pentru 
efectuarea exercițiului, împart participanții la curs în grupuri. Fiecare grup primește o 
foaie albă de hârtie. În centru, într-un cerc, este scris cuvântul România. Apoi, le cer 
studenților să scrie pe foaie primele cinci cuvinte care le trec prin minte când se gândesc 
la România. La expirarea timpului, schimb notițele între grupuri, rugându-i pe studenți să 
citească cu atenție cuvintele scrise de studenții din celelalte grupuri să să aleagă unul (în 
acest fel se păstrează doar termenii considerați esențiali de două grupuri). Desenez pe 
tablă rezultatul exercițiului. De cele mai multe ori cuvintele scrise pe tablă sunt: 
București, limba română, Transilvania, Dracula, Casa Poporului, dar apar și cuvinte 
precum: țigani, Eugen Ionescu, Eliade, Carpați, Balcani, mâncare bună. (vezi imaginea 
1). Pentru fiecare cuvânt scris pe tablă se oferă explicații generale. 

 

Pe baza schemei de pe tablă, le prezint studenților obiectivele cursului ca pe o poveste.  
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De exemplu: Când veți merge anul viitor în vară, în România, la cursurile de limba 
română, și când veți vizita Transilvania și Bucureștiul, veți putea vorbi limba română la 
nivelul A1 sau la nivelul A2 (dacă vă înscrieți la cursurile de Limba română 2), veți putea 
să vă prezentați, să vorbiți despre casa și familia voastră, despre ce studiați, despre 
pasiunile și programul vostru zilnic, despre țara și orașul natal, veți servi mâncare 
românească, comandând singuri la restaurant, veți vizita castelele lui Dracula și chiar veți 
putea înjura dacă sunteți supărat. Chiar dacă, aparent, pare nepotrivit ca studenții să învețe 
printre primele cuvinte, expresia injurioasă – la dracuʾ! – exercițiul care are la bază o 
metateză1 este amuzant, iar expresia este reținută cu ușurință, deoarece pornește de la unul 
dintre cele mai cunoscute simboluri ale României în străinătate, DRACULA. Studenților 
li se cere să mute ultima silabă a cuvântului DRACULA la începutul acestuia, de aici 
ajungându-se la expresia: LA DRACU! 

După prezentarea obiectivelor cursului de limba română 1, insist asupra obiectivelor 
cursului introductiv, promițându-le că, la finalul primei întâlniri, vor putea: să se prezinte 
(să spună cine sunt); să citească în limba română; să fredoneze un cântec românesc; să 
înțeleagă/ să joace într-o piesă de teatru. În plus, vor ști, deja, cel puțin 50 de cuvinte 
românești. 

2. După stabilirea obiectivelor, urmează prezentările. Mă prezint în limba română 
fiecărui student în parte și, apoi, le cer și lor să se prezinte, după care dau mâna cu fiecare. 
Astfel, după ce prezentările (care sunt și proiectate pe tablă) sunt repetate de 10 – 20 de 
ori, cu toții vor ști să se prezinte în limba română. Exercițiul dezvoltă competențele de 
exprimare orală, citire și interacțiune. 

 
3. Urmează familiarizarea studenților cu sunetele românești. Le prezint alfabetul limbii 
române prin raportare la alfabetul sloven, folosind ca exemple „prieteni buni” româno-
sloveni, nu prieteni falși – cuvinte identice ca înțeles și apropiate ca formă (Huțanu, 
Jieanu, 2019: 180). 

 
1 În lingvistică, metateza este o schimbare fonetică care constă în modificarea locului unui sunet sau 

al unui grup de sunete într-un cuvânt, uneori schimbându-și locul între ele (DȘL 2003), fiind considerat de 
cercetătorii din domeniul achiziției limbilor ca o „greșeală silabică” (Dardjowidjojo, 2008). În actul didactic, 
metateza este un simplu joc care ajută la memorarea rapidă a unor cuvinte/ expresii.  
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Apoi, studenții descoperă printr-un exercițiu de intercomprehensiune2 și mediere3, 
apelând la cunoștințele lor lingvistice și la repertoriul lor multilingv, semnificațiile unor 
cuvinte în limba română. Din nou, împart studenții în perechi și le ofer carduri care conțin 
cuvinte românești similare ca formă și identice ca înțeles cu cele din limba slovenă și 
altele cu imaginile corespunzătoare cuvintelor, cerându-le să potrivească cuvintele cu 
imaginile. Exercițiul este un mod eficient de introducere a corespondențelor grafem-
fonem și, în același timp, creează „conștientizare metalingvistică, dezvoltă strategiile 
plurilingve ale studenților” (Huțanu, Jieanu 2019: 174) conferindu-le studenților încredere 
în ei înșiși. Exercițiul conține cuvinte care încep cu toate literele alfabetului limbii 
române: a [ro. avion > slo. letalo; ro. antrenament > slo. trening; ro. apartament > slo. 
stanovanje/ dial. apartma], ă [ro. casă > slo. hiša; ro. mama > slo. mama], â [ro. târg > 
slo. trg] – chiar dacă în limba slovenă nu există  litera â/ î sunetul ɨ este întâlnit în 
cuvintele formate doar din consoane, precum: trg [t ɨ r g], b [ro. babă > slo. baba; bancă > 
banka; ro. bar > slo. bar; ro. banana > slo. banana; ro. bluză > slo. bluza], d [ro. director 
> slo. dial. direktor; ro. document > slo. dokument], e [ro. evident > slo. očitno, ro. Europa 
> slo. Evropa], f [ro. fotoliu > slo. fotelj; ro. film > slo. film; ro. frizer > slo. frizer], g [ro. 
groaznic > slo. grozno; ro. galerie > slo. galerija; ro. geografie > slo. geografija; ro. 
girafă > slo. žirafa], h [ro. hotel > slo. hotel], i [ro. inginer > slo. inženir], î [ro. în > slo. 
v], j [ro. joc > slo. igra; ro. jurnal > slo. žurnal], k [ro. kilogram > slo. kilogram; ro. 
kilometru > slo. kilometer], l [ro. leu > slo. lev; ro. lopată > slo. lopata; ro. limonadă > 
slo. limonada], m [ro. mamă > slo. mama; ro. muzeu > slo. muzej], n [ro. nas > slo. nos; 
ro. nou > slo. nov], o [ro. obraz > slo. lice – cuvântul obraz în limba slovenă înseamnă 
față; ro. operă > slo. opera], p [ro. prinț > slo. princ; ro. poștăriță > slo. poštarka; ro. 
poliție > slo. policija], r [ro. rață > slo. raca; ro. recepție > slo. sprejem/ recepcija], s [ro. 
student > slo. študent; ro. Slovenia >  slo. Slovenija;  ro. spaghete > slo. špageti], ș [ro. 
școală > slo. šola; ro. șmecher > slo. prevarant – cuvântul șmecher este prezent în slovena 
dialectală, având același sens ca în limba română], t [ro. tobogan > slo. tobogan; ro. taxi > 
slo. taksi; ro. tort > slo. torta], ț [ro. țar > slo. car], u [ro. uliță > slo. ulica; ro. uniformă > 
slo. uniforma], v [ro. veveriță > slo. veverica; ro. vin > slo. vino], x [ro. exercițiu > slo. 

 
2 Prin intercomprehensiune, înțelegem capacitatea de înțelegere a altor limbi, fără a le fi studiat în prealabil, 
fiecare participant la actul didactic folosindu-se de limbile cunoscute pentru a înțelege ce spun ceilalți (Claudia 
Mewald 2019). 
3 Medierea implică activități de traducere, interpretare, parafrazare, rezumare etc. care fac comunicarea posibilă 
între persoane care nu folosesc aceeași limbă (CEFR 2001, Neagu 2007: 351). Medierea funcționează ca o 
legătură între oamnei (Huțanu, Jieanu 2019: 175). Fiind relaționată cu procesele de comunicare și de învățare, 
dar fiind privită și din perspectivă socială și culturaală. (CEFR Companion 2018: 34) 
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vaja; ro. excursie > slo. izlet], y [ro./ slo. yo-yo], z [ro. zid > slo. zid; ro. zebră > slo. 
zebra].  

Pentru un alt exercițiu de citire/ exersare a grafemelor românești, studenții sunt împărțiți 
în grupuri. Primesc un plic cu carduri care conțin cuvintele  din exercițiul anterior și 
altele, în total fiind 50 de cuvinte. Sunt lăsați două minute să se familiarizeze cu 
conținutul lor – să le citească în cadrul grupului. Apoi se organizează o competiție între 
grupuri. Fiecare student din fiecare grup trebuie să citească conținutul unui card, fără a 
repeta cuvintele citite deja. 

4. Competența de receptare a unui text audio este exersată, la primul curs, prin muzică. 
Despre importanța cântecelor în procesul de predare/ învățare a unei limbi străine au scris 
mulți specialiști (Anton, 1990, Murphey, 1992, Jesen 2000, Ting, 2002, Spicher, 
Sweeney, 2007, Ludke, 2009, Jieanu 2014, Jieanu 2019), dezvoltând și tehnici pedagogice 
și recomandări privitoare la folosirea muzicii în predarea orelor de limbi străine. Folosirea 
cântecelor în timpul orelor de limba română ca limbă străină nu este o noutate. Eu am mai 
abordat această temă în cadrul altor două conferințe și știu că mulți dintre profesorii de 
limba română ca limbă străină se folosesc de cântecele românești pentru a introduce 
elemente de vocabular sau pentru a exersa achizițiile lexicale sau gramaticale din cursurile 
anterioare. Cu toate acestea, alegerea unui cântec potrivit pentru primul curs de limba 
română nu este foarte ușoară, pentru că melodia trebuie să fie cunoscută, să fie ușor de 
înțeles, să se preteze unor exerciții lexicale și/ sau gramaticale, să fie reprezentativă pentru 
limba română/ cultura română. După 15 ani de experiență în predarea limbii române ca 
limbă străină, am ajuns la concluzia că unul dintre cele mai potrivite cântece pentru un 
prim curs de limba română este Dragostea din tei interpretată de grupul O-Zone. Chiar 
după 18 ani de la lansare, aproape toți studenții străini îl recunosc.  

În timpul ascultării cântecului Dragostea din tei (https://www.youtube.com/ 
results?search_query=dragostea+din+tei), îi rog pe studenți să completeze spațiile libere 
cu forme ale verbului a fi (formele de persoana I, numărul singular, practicate în timpul 
prezentării). După o primă ascultare a cântecului și o descifrare relativă a conținutului, 
studenții vizionează videoclipul și sunt rugați să identifice trei sau patru simboluri ale 
României. Aceștia descoperă: imaginea lui Dracula, ciobanii, steagul României, hora – un 
dans tradițional românesc. 

 
Prin acest exercițiu, studenții repetă foneme, elemente de vocabular și structuri 
morfosintactice, exersează pronunția și observă anumite aspecte culturale ale României. 

5. Într-un cadru deja vesel, se propune spre lectură și interpretare teatrală un text literar 
adaptat. Textul este înțeles prin intercomprehensiune și mediere (vezi supra), făcându-se 
apel la repertoriul lor lingvistic. Textul ales este În viața mea n-am citit o carte scrisă de 
un ucrainean, de Matei Vișniec, și este adaptat la numărul de studenți participanți (vezi 
Anexa 1). Fiecare citește câte o replică, iar, în final, studenții care doresc interpretează 
piesa, în fața celorlalți. Cu ajutorul acestui text se învață naționalitățile, limbile, forme ale 
verbului a fi la prezent, expresia NU ȘTIU (foarte utilă pe parcursul următoarelor cursuri), 
adverbele DA și NU. Textul ales dezvoltă și competențele pluriculturale, cuprinse în 
inițiativa din ultimii ani a Consiliului Europei care dorește dezvoltarea competențelor 
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pentru o cultură democratică, precum valorificarea diversității culturale și deschiderea 
spre credințele, concepțiile și practicile culturale ale celorlalți (CEFR Companion volume 
2018: 23). 

6. Cursul se termină cu premierea actorilor și a celor care au câștigat competițiile/ 
concursurile anterioare cu ciocolată cu ROM. Se repetă astfel: culorile steagului României 
și capitala României – București. 

 
În concluzie, în timpul celor două ore de curs se dezvoltă competențele propuse în CEFR 
2001 (Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi) și în CEFR Comapanion 
volume with new descriptors 2018: de receptare a unui text scris în limba română și a unui 
mesaj audio; de producție (prezentare); de interacțiune (prezentare); de mediere; 
competențele pluriculturale, prin exerciții care presupun lucrul în echipă, jocuri didactice, 
teatru și muzică. 

La finalul cursului, studenții constată că obiectivele cursului au fost îndeplinite: pot citi în 
limba română, se pot prezenta, știu 50 de cuvinte românești etc. 
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ANEXA 1.  
În viața mea n-am citit o carte scrisă de un ucrainean (adaptare după Matei Vișniec) 

Studentul 1: Eu sunt sloven. 
Studentul 2: Eu sunt român. 
Studentul 3: Eu sunt croat. 
Studentul 4: Eu sunt român din Voievodina. 
Studentul 5: Eu sunt bulgar. 
Studentul 6: Eu sunt sârb. 
Studentul 7: Eu sunt bosniac. 
Studentul 8: Eu sunt ungur. 
Studentul 9: Eu sunt macedonean. 
Studentul 10: Eu sunt albanez. 
Studentul 1: Toți suntem din Balcani. 
Studentul 2: Sau din Europa de Est. 
Studentul 3: Toți suntem frați. 
Studentul 4: Și privim cu toții spre vest. 
Studentul 5. Spre Occident. 
Studentul 6: Eu nu știu cum înjură vecinii mei. 
Studentul 7: Eu nu știu cum înjură un ucrainean. 
Studentul 8: Nu știu cum înjură un ungur. 
Studentul 9: Nu știu cum înjură un sârb. 
Studentul 10: Nu știu cum înjură un bulgar. 
Studentul 1: Dar știu cum înjură un american. 
Studentul 2: Fuck. 
Studentul 3: Sau fuck you. 
Studentul 4: Sau son of the bitch. 
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Studentul 6: Și știu cum înjură un român. 
Studentul 7: La dracu! 
Studentul 7: Nu știu cum se spune căcat la vecinii mei. 
Studentul 8: Nu știu cum se sune căcat în bulgară, în macedoneană, în română sau în 
slovenă. 
Studentul 9: Dar știu cum se spune căcat în limbile occidentale. 
Studentul 10: Shit. 
Studentul 1: În engleză se spune shit. 
Studentul 2: În franceză se spune merdre. 
Studentul 3: În italiană se spune merda. 
Studentul 4: În spaniolă se spune mierda. 
Studentul 5: Nu știu cum se spune da și nu în ucraineană, în română sau în maghiară. 
Studentul 6: Dar știu cum se spune în engleză. 
Studentul 7: Yes, no. 
Studentul 8: Știu cum se spune da și nu în franceză. 
Studentul 9: Qui, non. 
Studentul 10: Știu cum se spune da și nu în spaniolă. 
Studentul 1: Si, no. 
Studentul 2: Știu cum se spune da și nu în italiană. 
Studentul 3: Si, no. 
Studentul 4: Și știu cum se spune da și nu în germană. 
Studentul 3: Ja, nein. 
Studentul 4: Noi privim cu toții spre Occident. 
Studentul 5: Suntem toți frați. Zece naționalități diferite. 
Studentul 6: Sârb din Balcani. 
Studentul 7: Croat din Balcani. 
Studentul 8: Macedonean din Balcani. 
Studentul 9: Bosniac din Balcani. 
Studentul 10: Albanez din balcani. 
Studentul 1: Român din Balcani. 
Studentul 2: Avem multe lucruri în comun. 
Studentul 3: Coca cola. 
Studentul 4: Jeans. 
Studentul 5: Far west. Cowboy. John Wayne. 
Studentul 6: Harrison Ford. 
Studentul 7: Indiana Jones. 
Studentul 8: American dream. 
Studentul 9: Microsoft. 
Studentul 10: New York, New York. 
Studentul 1: Fast food. 
Studentul 2: McDonald s. Hamburger. 
Studentul 3: Lucky Strike. 
Studentul 4: Titanic. 
Studentul 5: Nike. 
Studentul 6: All stars. 
Studentul 7: T-shirt. 
Studentul 8: Avem o limbă comună. 
Studentul 9: Avem valori comune. 
Studentul 10: Hi! 
Studentul 1: Bye, bye. 
Studentul 2: See you... 
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Studentul 3: How are you? 
Studentul 4: Glad to meet you... 
Studentul 5: Pa! Pa! 
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ABSTRACT 

Technology is probably one of the best ways to streamline the teaching-learning 
process of a foreign language, giving teachers many opportunities to make 
learning faster, easier, more attractive, and more interesting. The importance of 
the use of ICT has been emphasized many times by researchers, being well 
known the role of computerized tools in stimulating active, in-depth learning, 
their integration into teaching activities becoming, in the XXI century, a 
necessity. The computer, tablet or telephone, through the interactive, attractive 
and motivating specifics of the contents they can generate, thus become vectors 
of learning, giving the teaching activity an active character and, at the same time, 
leading to an increase of students' motivation. Given the significant space given 
in the literature to the theoretical aspects of a general nature regarding the use of 
ICT in language teaching, in our communication we will focus on particular 
situations, more precisely on some activities within the RLS class that are based 
on the use of digital applications. We will also look at how and to what extent 
such an approach is reflected both in the development of students' 
communication skills and in terms of certain transversal skills and key 
competences. 

KEYWORDS 

online applications, technologies, foreign languages, social network.  
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Învățarea unei limbi străine presupune un efort complex și provocator pentru ambele părți 
implicate, profesori și studenți deopotrivă. Pentru ca studenții să obțină competența dorită 
într-o limbă străină, profesorii trebuie să investească timp, efort și resurse variate pentru a 
răspunde diferitelor stiluri de învățare.  

Studenții înscriși la anul pregătitor constituie o categorie aparte în rândul celor care doresc 
să învețe limba română, deoarece au la dispoziție doar aproximativ un an pentru a ajunge 
la un nivel de limbă care să le permită să-și continue studiile la o facultate cu predare în 
limba română.  Astfel, pentru a fi eficienți și pentru a se încadra în perioada de timp 
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amintită, profesorii se străduiesc să ofere o instruire intensivă a limbii române. De aici 
derivă interesul deosebit al profesorilor în combinarea diferitelor metode de predare cu 
tehnologii de instruire, gândite astfel încât să ofere un plus de motivație studenților și, 
totodată, să răspundă într-o cât mai mare măsură nevoilor acestora. 

Tehnologia constituie, probabil, una dintre cele mai bune modalități de eficientizare a 
procesului de predare-învățare a unei limbi străine, oferindu-le profesorilor numeroase 
oportunități de a face învăţarea mai rapidă, mai uşoară, mai atractivă şi mai interesantă. 
De fapt, credem că utilizarea tehnologiei în mediile de învățare constituie o necesitate 
pentru învățarea continuă pe tot parcursul vieții. 

Având în vedere noul context educațional, felul în care lumea evoluează, se simte nevoia 
unor schimbări atât în felul în care predăm, cât și în cel în care se învață o limbă străină.  

Procesul de predare-învățare nu se mai poate desfășura așa cum am fost, poate, noi 
obișnuiți, deoarece publicul e diferit. Studenții de azi fac parte din ceea ce Pilar Gonzalez-
Vera (2016: 52) numește foarte sugestiv „the e-generation” sau „generația electronică” o 
generație a culturii digitale, care le-a modelat într-o mare măsură inclusiv modul de 
învățare. Computerele, jocurile video, telefonele mobile și toate device-urile de care sunt 
înconjurați și pe care le folosesc cu ușurință. au contribuit la o schimbare profundă a 
modurilor de interacțiune și exprimare în rândul tinerilor. Această nouă generație de 
studenți preferă să primească informații rapid, bazându-se pe tehnologiile de comunicare, 
fiind capabili, în același timp, să efectueze mai multe sarcini. Acești studenți au o 
toleranță scăzută pentru prelegeri și preferă mai degrabă învățarea activă decât cea pasivă, 
ceea ce duce la o schimbare a modelului pedagogiei, „de la o abordare orientată către 
profesor bazată pe instrucție la un model orientat către elev bazat pe colaborare” (Tapscott 
in Gonzalez-Vera, 2016: 52).  

Importanța utilizării TIC a fost subliniată în numeroase rânduri de către cercetători, fiind 
bine cunoscut rolul instrumentelor informatizate în stimularea învățării active, de 
profunzime, integrarea acestora în activitățile didactice devenind, în secolul XXI, o 
necesitate. Mijloacele informatice fac parte integrantă din cultura și viața noastră de zi cu 
zi. Folosirea TIC pare astfel cea mai ușoară modalitate de a evolua și de a adapta procesul 
de predare-învățare al unei limbi străine la noile condiții și tendințe din societate. 
Calculatorul, tableta sau telefonul, prin specificul interactiv, atractiv și motivant al 
conținuturilor pe care le pot genera, devin astfel vectori ai învățării, conferind activității 
didactice un caracter activ și, în același timp, ducând la o creștere a motivației cursanților. 

AVANTAJELE UTILIZĂRII TIC LA CURSURILE DE RLS 
Folosirea tehnologiei la cursurile de RLS și, în general, în predarea limbilor străine, are o 
multitudine de avantaje, printre cele mai importante numărându-se: 

► creșterea motivației și trezirea interesului studenților. Folosirea calculatorului sau a 
telefonului la cursul de limba română stârnește interesul și curiozitatea studenților. 
Telefonul, unul dintre obiectele devenite indispensabile pentru noi toți, devine astfel un 
instrument pe care ei îl pot folosi în timpul cursului în alt scop decât erau obișnuiți.  

► stimularea învățării active și dezvoltarea mai multor competențe ca urmare a 
complexității suporturilor multimedia, care combină textul cu grafica, cu sunetul sau cu 
imaginea;  

► accesul la o limbă autentică și la informații culturale de prim rang; 

► depășirea barierei psihologice a studenților; 
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► sprijinul oferit utilizatorilor, fiind atât mijloace de furnizare a materialelor, cât și de 
control;  

Având în vedere spațiul însemnat acordat în literatura de specialitate aspectelor teoretice 
cu caracter general privind utilizarea TIC în predarea limbilor străine, în lucrarea noastră 
ne vom opri asupra unor situații particulare, mai exact asupra unor activități din cadrul 
orei de RLS care au la bază folosirea unor aplicații digitale. Vom urmări totodată 
modalitatea și măsura în care o astfel de abordare se reflectă atât în dezvoltarea 
competențelor de comunicare ale studenților, cât și în ceea ce privește anumite competențe 
transversale și a unor competențe-cheie ale acestora. 

FACEBOOK MESSENGER SAU CUM POT FI FOLOSITE REȚELELE SOCIALE ÎN ÎNVĂȚAREA UNEI 
LIMBI STRĂINE? 
Folosirea TIC în predarea limbilor străine poate fi realizată în mai multe forme. Pe de-o 
parte sunt aplicațiile gratuite disponibile online, diferitele site-uri web etc., iar pe de altă 
parte sunt rețelele sociale care pot fi folosite atât pentru o comunicare eficientă cât și ca 
instrumente didactice.  

Facebook a devenit una dintre cele mai populare platforme de socializare, omniprezentă în 
viața studenților. Chiar dacă principala lui menire este de a crea și menține relațiile 
sociale, în ultimul timp au apărut studii care vorbesc despre potențialele beneficii ale 
utilizării Facebook în scopuri educaționale.    

Facem referire, în primul rând, la Facebook Messenger (uneori prescurtat ca 
Messenger), care este una dintre cele mai folosite aplicații gratuite de mesagerie 
instantanee folosită pentru transmiterea de mesaje, fotografii, documente etc. Este o 
aplicație foarte utilă, deoarece le permite cadrelor didactice să creeze grupuri online, prin 
intermediul cărora profesorii și studenții își mențin interacțiunea și în afara sălii de curs.  

Cercetările recente consideră că grupurile Facebook promovează învățarea activă și 
colaborarea (Meishar-Tal, Kurtz, & Pieterse, 2012) și că această capacitate de a conecta 
profesorii și studenții, independent de spațiu și timp, face ca aceste grupuri să ajute la 
dezvoltarea unui intens sentiment de conexiune socială (Hurt et al., 2012).   

Aplicația își dovedește utilitatea și în ceea ce-i privește pe studenții străini de la anul 
pregătitor, aceștia având astfel posibilitatea de a comunica atât cu colegii, cât și cu 
profesorii în limba română. Fiind un instrument atât de familiar studenților, am încercat 
să-l exploatăm și în scopuri didactice. Astfel, am proiectat două tipuri de activități în care 
studenții au folosit grupul pe care îl aveam împreună pe Messenger.  

Activitate 1: În cadrul lecției în care studenților le-a fost predat numeralul, aceștia au 
primit ca temă umătoarea sarcină: să fotografieze cât mai multe și mai diverse situații în 
care, pe parcursul unei zile, întâlnesc numerale. Toate fotografiile au fost încărcate pe 
grupul de Messenger al grupei (vezi Imaginea 1).  
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Acesta poate fi, de asemenea, un exemplu de activitate în care, cu ajutorul peisajului 
lingvistic urban1, putem dezvolta competențe de comunicare, studenții fiind obligați să 
facă conexiunea între noțiunile învățate la cursuri și felul în care acestea se regăsesc și pot 
fi aplicate în viața de zi cu zi. 

Noțiunea de peisaj lingvistic este destul de nouă în pedagogie, studiile care cercetează 
modul în care acesta poate fi valorificat în educație și în predarea unei limbi nefiind foarte 
numeroase. Totuși, există studii care consider că „pe lângă alte tipuri de input incidental, 
la care studenții care studiază limba română ca limba a doua sunt expuși în afara clasei, și 
peisajul lingvistic, care e un input contextualizat și deseori multimodal (cuprinzând cel 
puțin imagini și text), are un rol extrem de important în dezvoltarea competenței 
comunicative” (Huțanu M., Radu-Pop A.M., 2019). În acest sens, un rol foarte important 
îi revine profesorului care „trebuie să găsească metode prin care să le atragă atenția 
studenților asupra acestui input incidental și să creeze activități de conștientizare, astfel 
încât studenții să devină mai atenți la ce îi înconjoară și să beneficieze de această sursă 
suplimentară de input” (Huțanu M, Radu-Pop A.M., 2019). 

Activitate 2. În cadrul unității despre casă și obiectele din casă, studenții au avut de 
realizat în clasă un scurt text în care să descrie în ce tip de locuințe stau studenții din țara 
lor de origine, subliniind elementele specifice culturii din care provin. După realizarea 
textelor, următoarea sarcină a fost să facă o fotografie cu textul, pe care să o încarce pe 
grupul de messenger al clasei. Fiecare student trebuia să-și aleagă 5 texte, dintre cele 
postate de colegi, pe care să le transcrie pe caiet, corectând eventualele greșeli. La final, a 
trebuit să aleagă un singur text, urmând ca a doua zi la curs să le prezinte oral colegilor 
informațiile pe care le-a aflat din acesta.  

 
1 Conform definiției date de Landry și Bourhis (1997), peisajul lingvistic cuprinde toate inscripțiile publice (cum 
ar fi indicatoarele stradale, panourile publicitare, numele de locuri și de firme, plăcuțele oficiale etc.) existente pe 
un anumit teritoriu sau într-un anumit spațiu. 



 
 

 
 

59 

 
Acesta este un model de activitate care vizează, pe lângă dezvoltarea competențelor de 
comunicare orală, de receptare orală și de exprimare scrisă, și dezvoltarea competențelor 
culturale. Specificul grupelor de la anul pregătitor, prin natura lor multiculturală, face ca 
activitățile ce includ componenta culturală să fie cu atât mai importante și necesare pentru 
o bună coeziune și intercunoaștere a grupului de studenți.  

FOLOSIREA UNOR APLICAȚII ONLINE LA CURSUL DE RLS 
Dacă celelalte limbi străine precum engleza, franceza, germana etc., fiind limbi de o largă 
circulație, beneficiază de o multitudine de instrumente digitale, aplicații mobile, site-uri de 
învățare etc.  care sunt de un real ajutor pentru cei care vor să învețe limbile respective, 
limba română este mult mai săracă în astfel de tipuri de suport. Astfel, profesorii de RLS 
încearcă să-și creeze propriile instrumente sau să folosească unele instrumente existente, 
adaptându-le diferitelor contexte de învățare.  

Una dintre aplicațiile pe care le-am folosit, cu succes și cu feedback pozitiv din partea 
studenților, la cursurile de RLS, este aplicația COOGLE, o platformă care permite 
realizarea unor hărți mentale interactive și colaborative.  

Activitate 1: La finalul unității de învățare referitoare la vacanță și călătorii, le-am propus 
studenților o activitate pentru care au fost anunțați în prealabil că vor avea nevoie de 
computer. Astfel, sarcina pe care au primit-o a fost realizarea unei hărți mentale cu 
vocabularul cunoscut referitor la vacanță și călătorii. Pentru realizarea activității am 
folosit aplicația COOGLE, care permite modificarea unui document de către mai multe 
persoane în același timp, ceea ce le-a oferit oportunitatea tuturor studenților să-și aducă 
aportul la crearea hărții mentale. În acest mod, pe baza unor întrebări stabilite de cadrul 
didactic, fiecare student a completat în timp real harta mentală (vezi Imaginea 3).  
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Activitate 2: Studenții au avut de realizat, acasă, un text în care să-și exprime opinia 
referitoare la avantajele și dezavantajele sarcinilor pentru acasă și la motivele care îi 
determină pe studenți să nu-și facă temele. După elaborarea textelor, cu ajutorul aceleiași 
aplicații COOGLE, au fost realizate două hărți mentale în care au fost sintetizate 
argumentele PRO și argumentele CONTRA temelor de casă, precum și o sinteză a 
diferitelor motive pentru care unii studenți nu își fac temele (Vezi Imaginea 4 și 5).  
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Aplicația COOGLE este un instrument util, care poate fi folosit în situații de învățare 
diverse, precum și la niveluri de limbă diferite. Fiind o aplicație interactivă și 
colaborativă, - îi scoate pe studenți din rutina cursurilor zilnice, le trezește interesul și, în 
același timp, permite participarea tuturor studenților. Un aspect foarte practic al acestei 
aplicații este și faptul că profesorul poate corecta instantaneu eventualele greșeli ale 
studenților împreună cu aceștia. Astfel, studenții nu sunt atenți doar la propriile producții, 
ci și la cele ale colegilor. Credem că aplicația poate fi folosită cu succes, nu doar în situații 
care vizează probleme de vocabular, ci și în exersarea și înțelegerea unor probleme de 
gramatică, precum conjunctivul sau imperfectul.     

KIALO EDU este o altă aplicație pe care am folosit-o în cadrul cursurilor de RLS, de 
această dată la un nivel mai avansat. KIALO EDU este un instrument care a fost proiectat 
pentru predarea gândirii critice. Acesta este o versiune personalizată a KIALO 
(kialo.com), cel mai mare site de dezbatere și cartografiere a argumentelor din lume, 
special conceput pentru utilizarea în clasă. Formatul său clar facilitează colaborarea și 
urmează structura logică a unei discuții. Misiunea lui este de a promova discuții online 
bine motivate, și, în acest scop, poate fi utilizat în cadrul cursurilor în care se predă textul 
argumentativ sau în care studenții au de realizat argumentări pe diferite teme.  

Astfel, în cadrul unității de învățare referitoare la textul argumentativ, le-am propus 
studenților următoarea tematică: avantajele și dezavantajele telefoniei mobile și ale 
internetului. Sarcina lor a fost de a aduce argumente PRO și CONTRA temei propuse 
folosind platforma KIALO EDU (vezi Imaginea 6). 
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Am considerat că folosirea acestei platforme pentru expunerea argumentelor pe o temă 
stabilită este mai eficientă decât producerea unui text scris din mai multe motive. În 
primul rând, faptul că este o platformă colaborativă le permite tuturor studenților să-și 
expună părerea și, în același timp, să vadă argumentele colegilor, inclusiv să voteze 
argumentele care li s-au părut cele mai relevante. Spre deosebire de un text scris în caiet 
sau pe o hârtie care este citit doar de profesor, în cele mai multe cazuri, sau ascultat doar, 
de colegi, prin folosirea acestei platforme toate ideile sunt expuse și colectate într-un 
singur document comun și accesibil tuturor. În al doilea rând, unele argumente pot da 
naștere unor alte teme de dezbatere, care pot fi dezvoltate într-o discuție în timpul 
cursului, dovedindu-se astfel un bun exercițiu de dezvoltare a competenței de comunicare. 
Și, nu în ultimul rând, schimbul de idei este foarte important în dezvoltarea creativității și 
a gândirii critice.  

POWER POINT este una dintre aplicațiile cele mai folosite, de către profesori în special, 
în activitatea de predare, având multiple beneficii. În ceea ce privește RLS, POWER 
POINTUL poate fi utilizat în mai multe tipuri de activități, nu doar de către profesor, ci și 
de către studenți.  

Astfel, în cadrul unității în care a fost predat vocabularul referitor la mâncare și băutură, 
le-am propus studenților să realizeze o prezentare PPT, de maximum 10 minute, în care să 
ne prezinte tradițiile culinare, alimentele de bază și mâncărurile ciudate din țara de 
origine.  

Pentru a evita plictisul sau lipsa de interes a colegilor, fiecare student care a realizat 
prezentarea a trebuit să pregătească, cu ajutorul aplicației KAHOOT, două întrebări 
referitoare la informațiile din prezentare, la care colegii trebuiau să răspundă prin 
intermediul acestei aplicații. În acest fel, cursul a devenit interactiv, iar cu ajutorul 
întrebărilor a fost testată și capacitatea studenților de receptare a unui mesaj oral.  

Activitatea a avut și o importantă componentă culturală, având în vedere faptul că 
studenții proveneau din 19 țări de pe continente diferite. Este un model de activitate prin 
care este vizată, pe lângă competența de comunicare, și dezvoltarea unor competențe 
transversale precum toleranța, respectul și aprecierea diversității culturale.  
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CONCLUZII 
Schimbările petrecute în societate, precum și progresul fără precedent al tehnologiei se 
reflectă, în mod firesc, și asupra procesului didactic. Noile tehnologii, cum ar fi tablele 
interactive, laptopurile și internetul wireless, au deschis sala de clasă către lumea 
exterioară. Platformele online, aflate într-o adevărată efervescență, oferă tot mai multe 
aplicații și instrumente utile în procesul de predare-învățare al limbilor străine, aplicabile, 
mutatis mutandis, și în cadrul RLS. 

Folosirea tehnologiei, a aplicațiilor și a tot ceea ce ne poate oferi internetul, în procesul 
didactic, poate avea foarte multe beneficii, precum: cumulul de competențe vizate de 
majoritatea activităților, creșterea motivației și scoaterea studenților din apatie, creșterea 
gradului de implicare și, nu în ultimul rând, satisfacția studenților.  

Cu toate acestea, există și unele aspecte negative ale folosirii TIC în procesul instructiv-
educativ. În primul rând, activitățile care implică utilizarea oricărui tip de tehnologie 
necesită mult timp atât pentru pregătire, cât și pentru implementare. În al doilea rând, nu 
pot fi folosite în orice situație și depind de competențele informatice și de infrastructură.  

În aceste condiții, profesorul trebuie să aleagă și să adapteze aceste instrumente în funcție 
de subiectul abordat, de nivelul de limbă al studenților, de timpul de care dispune, de 
beneficiile pe care folosirea acestora le poate aduce în realizarea obiectivelor propuse și, 
nu în ultimul rând, de competențele vizate. Folosite cu responsabilitate și discernământ 
TIC pot fi o modalitate de stimulare a învățării, de diversificare a metodelor și a 
conținuturilor, putând contribui într-o anumită măsură la îmbunătățirea rezultatelor 
academice.   
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ABSTRACT 

Learning and teaching Romanian as a foreign language implies some theoretical 
and practical aspects subsumed to a wider filed of second language acquisition. 
Among them, two components of learning and teaching are those referring to 
language awareness and motivation increasement, which display some 
particularities in the case of students willing to acquire a language in their native 
environment. This article has two main parts: first, it deals with the theoretical 
aspects of second language acquisition focusing on two psychological grounds of 
awareness and motivation; second, it underlines some practical specificities of 
attracting, awareness increasing and motivation fostering experienced within the 
courses of Romanian language and culture in Kazakhstan.  
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INTRODUCERE 
Domeniul achiziției limbilor străine a beneficiat în ultimii ani de numeroase studii 
(Bolonger 1980; Crystal 1988; Little, Dewitt, Singlenton 1989; Wajuryb 1990; Klein 
1992; Northon, Toohey 2004; Dothy, Long 2005; Malmqvist 2005), care au definit 
diferite aspecte ale predării-învățării, ale metodologiei folosite în actul didactic sau, mai 
nou, dimensiunile antropologice, culturale și discursive ale învățării (Fairclough 1989, 
Kramsch 1992, Bourdieau 2001), concepute ca acte de comunicare, interacțiune și 
negociere ale sensurilor ori, mult mai recent, integrând limba ca indice etnic în constructe 
identitare. Mai mulți actori din domeniile economiei, interesați de costurile și bugetarea 
centrelor de predare a unei limbi materne în țară sau în mediile alogene, ale politicii, 
creatori ai politicilor lingvistice subsumate unui cadru de referință, sau ale educației, 
profesori și studenți implicați în procesul de predare-învățare a limbii române ca limbă 
străină participă într-un proces complex și plurinivelar, marcat deopotrivă de asimilare, 
diseminare și promovare.  
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Un efort comun al celor care predau diverse limbi străine, inclusiv româna, studenților 
străini se întrevede și în schimbarea de paradigmă, vizibilă în trecerea de la perspectiva 
structuralistă, unde limba era privită ca un set de contexte transferate unui vorbitor non-
nativ prin schimbarea de cod (engl. code-switching), care pot deveni și expresii ale 
,,controlului social” (Bernstein 1992: 120) către aspectele discursive, filosofice, 
pragmatice și socio-lingvistice ale învățării și predării. Decodarea sensului implicit și 
explicit ca expresie a ,,tuturor valorilor susceptibile de a fi identificate de un receptor 
într-un enunț dat” (Kerbrat-Orecchionni 1982: 314) presupune antrenarea studenților 
într-un exercițiu deopotrivă hermeneutic, semiotic și pragmatic. O mulțime de conferințe, 
articole și studii dedicate domeniul achiziției limbilor naturale denotă efervescența și 
caracterul inovativ al unui sistem instituționalizat, care își caută încă metodele adecvate 
pentru a transforma un student străin într-un utilizator (pro)eficient al limbii țintă.  

De mai puțină atenție s-au bucurat în didactica limbilor străine și a românei ca limbă 
străină aspectele psihologice ale învățării, cum ar fi conștientizarea lingvistică (engl. 
language awareness) a importanței achiziției unei limbi romanice într-un mediu alogen și 
studierea mecanismelor de motivare (engl. language motivation) a studenților care aleg să 
studieze varianta standard de la nivelul de bază până la un nivel intermediar sau avansat 
pentru a-și folosi deprinderile culturale și lingvistice în zonele superioare ale limbajelor de 
specialitate prin continuarea studiilor la universități românești, la nivelurile de master sau 
doctorat. Fundamentate de câțiva teoreticieni din domenii complementare (Vygotski 
1978,1986; Sperber și Wilson 1986, Crapanzano 1981, 2006; Bourdieau 2001, Chomsky 
2006), relațiile limbă-gândire și posibilitățile matriceale de codificare și exprimare în 
limbaj a unui număr infinit de fragmente de realitate în cadre sau scene cognitive au 
deschis posibilități de interpretare multiplă și de transfer în achiziția și didactica limbilor 
străine. 

Conceput ca un studiu de caz concentrat pe cele două dimensiuni ale achiziției limbii 
române ca limbă străină, acest articol subliniază importanța conștientizării în învățare și 
expune câteva modalități de motivare a studenților folosite în ultimii șase ani la Lectoratul 
de limbă, cultură și civilizație românească de la Universitatea de Stat din Karaganda, 
Kazahstan. Având în vedere caracterul opțional al cursului și rolul esențial al lectorului în 
promovarea acestuia într-un context aparte, întregul proces devine mai degrabă unul de 
adaptare culturală și lingvistică, de construcție și dezvoltare instituțională, prin implicarea 
în echipa de proiect a tuturor factorilor responsabili din administrația universității, din 
Institutul Limbii Române, dar și consolidarea relației cu ambasada și crearea unor punți de 
comunicare cu asociațiile etnicilor români din această țară a Asiei Centrale.  

CONCEPTE, DOMENII, SCOPURI ȘI POTENȚIAL. BAZA TEORETICĂ A CONȘTIENTIZĂRII ȘI A 
MOTIVĂRII CULTURALE ȘI LINGVISTICE A STUDENȚILOR STRĂINI 
Câțiva cercetători ai aspectelor de nișă reprezentate de conștientizare și motivare în 
învățarea unei limbi străine (Frank&Rinovolucri 1983, Hawkins 1984, Donmall 1985, 
Scott 1986, James &Garett 1992, Robinson 1995, Schmidt 1995, van Lier 1996, Andrews 
2003, Svalberg 2007) apreciază la unison că modul în care un student ,,conștientizează o 
limbă” setează disponibilitățile de învățare ale acestuia și îmbunătățește angajarea și 
motivarea acestuia în lungul proces consumator de timp și energie al învățării, al nuanțării 
și al utilizării cu încredere a acesteia. 

Definită ca ,,deschiderea  sensibilă a unei persoane către interiorizarea naturii limbii și 
către înțelegerea rolului acesteia în viața socială” (Donmall, 1985: 7), conștientizarea 
lingvistică are ca principale scopuri crearea de legături între limba maternă și o limbă 
străină, extrapolarea cunoașterii intuitive a limbii materne la o limbă țintă, îmbunătățirea 
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deprinderilor lingvistice care contribuie la creșterea efectivității în comunicare și la 
consolidarea dimensiunii europene și globaliste a cetățeniei prin asigurarea unui ,,loc de 
întâlnire” (James &Garret 1992:16) a culturilor și a limbilor într-un context educațional 
instituționalizat. O strategie graduală constând în  identificarea unui lexic comun prin 
analiză comparativă și contrastivă, înțelegerea și rafinarea gramaticii ca factor de control 
și corectare a enunțării poate conduce la dezvoltarea unor valori umane moderne prin 
cultivarea diversității lingvistice și a relațiilor de coeziune în grupurile etnice,  dar și la 
familiarizarea studenților cu unele concepte și tehnici ale cercetării lingvistice, cultivarea 
abilităților de gândire critică și a învățării prin descoperire și înțelegerea valorii limbii ca 
parte a existenței umane și ca instrument de comunicare.  

Principalele domenii ale conștientizării lingvistice includ afectivitatea, cogniția, aspectele 
sociale ale interacțiunii, caracterul performativ și ,,puterea culturală și simbolică” 
(Bourdieau 2001, Kramsch 2006) a limbajului. Gândită ca o activitate menită să 
personalizeze învățarea limbii și să încurajeze studentul să contribuie cu lucruri și cuvinte 
la un ,,limbaj reversibil și transgresiv” (Foucault, 1966: 29) pentru a atinge ,,comunicarea 
și relevanța cognitivă personale” (Sperber and Wilson, 1986:189), conștientizarea 
lingvistică impune agajarea studentului în interiorizarea lexicului și a gramaticii și 
folosirea nuanțată a unei limbii noi. De aceea, învățarea unei limbi nu este numai un act 
funcțional-cognitiv inteligent de  organizare a informației în texte văzute ca modalități de 
evocare a unor evenimente (Croft 1991: 16; Halliday 2014 [1994]: 49), dar, mai ales, unul 
care  presupune cultivarea ,,afectivității înalte” (Frank &Rinovolucri, 1983: 42) ce implică 
emoții și (auto)motivare. Educația lingvistică și, prin extensie, culturală trebuie să-i atragă 
și să-i provoace pe studenți către activități didactice pentru a le permite participarea la un 
,,context de interacțiune”  (van Lier, 1991: 129), care să le asigure, pe de o parte, o 
înțelegere deplină a limbii ,,cu inimile și cu creierele lor” (Scott, 1991: 74) și, pe de altă 
parte, un mediu unde pot să-și exerseze abilitățile lingvistice și competențele de 
înțelegere, citire, vorbire, scriere prin imaginație și conceptualizare în limbaj a unor cadre 
cognitive (engl. cognitive frames).  

Avantajele abordării funcțional-cognitive sunt vizibile în dezvoltarea conștientă a 
modelelor lingvistice, reunind într-un sistem categorii filosofice (cauzalitate, timp, spațiu), 
unități și reguli lingvistice în care se reflectă abilitatea de a medita asupra vieții, de a 
personaliza informația și de a formula argumente în discursul oral sau scris. Propriu-zis, 
evoluția înțelegerii și dezvoltarea abilităților lingvistice trebuie să meargă mână în mână 
cu nivelul de conștientizare și motivație specific ,,persoanei și mediului în care se învață o 
limbă nouă” (Trim, 1988: 82) și profesorul trebuie să încurajeze studenții în a compila o 
cantitate cât mai mare din achizițiile limbii țintă, care le poate determina un grad de 
autonomie ca ,,utilizatori încrezători și eficienți ai limbii nou învățate” (Little & 
Singleton, 1992: 234).  

Încercând formarea și operarea cu modele ideale de vorbitori aflate la cei doi poli ai 
comunicării în timp ce exersează roluri interșanjabile de emitățori, receptori, lăsând să 
circule între ei mesaje cu funcții emotive performate într-un context, printr-un canal de 
comunicare și folosind un cod specific (Jakobson 1968), fie limba țintă sau, în fazele 
inițiale, o limbă de ajutor, profesorii și studenții implicați în procesul de predare-învățare 
ar trebui să posede nu doar cunoștințe care să le permită abordarea unor contexte de 
comunicare variate, dar și capacitatea de a selecta în mod natural expresiile, propozițiile și 
frazele, care la nivelurile superioare rămân privilegiul vorbitorilor nativi cu educație 
filologică. Pe lângă aspectele care țin de cunoașterea limbii materne și permit crearea unor 
situații adecvate de comunicare, mai multe caracteristici psihologice ale profesorului și ale 
studentului devin relevante pentru augumentarea conștientizării lingvistice: dorința de a 
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înțelege elementele ordonatoare ale conținutului lingvistic, lexicul cu necesare incursiuni 
etimologice, gramatica teoretică și practică, o dorință  continuă de autodezvoltare, 
înțelegerea dificultăților studenților în achiziția unei limbi străine stimularea lor în 
depășirea barierelor, dar și ,,conștientizarea propriilor limite” (Andrews & McNeill, 2005: 
163). Prin urmare, capacitatea de a transfera cunoașterea interiorizată a limbii unor 
receptori mai puțin familiarizați, cel puțin în faza inițială, cu o limbă țintă presupune 
identificarea elementelor relevante pentru comunicare și cogniție (Sperber &Wilson 1986) 
care îi poate face pe ambii parteneri în comunicare, profesor și studenți, capabili de 
înțelegere și ,,interacțiune eficientă” (Svalberg, 2007: 299). Integrând cunoștințele 
lingvistice într-un context cultural alogen, profesorul care predă o limbă străină își asumă 
în mod simultan trei roluri importante: „utilizator experimentat de limbaj, analist reflexiv 
al limbilor naturale și factor esențial în predare” (Cots & Arno, 2005: 73). De aceea, 
trecerea de la nivelul de bază al învățării limbii la cele superioare ale utilizării 
independente și proficiente implică și îmbunătățirea „strategiilor de interacțiune” (Storch, 
2002: 124) prin deschiderea către perspective culturale ludice de cultivare a ,,iluziei, a 
imaginației și a tensiunii creatoare”  (Huizinga, 1980: 10-11),  integrarea elementelor de 
umor (Bell, 2002, 2006) și a tăcerilor semnificative în scenariul didactic.  

DISCUȚIE, REZULTATE, STUDIU DE CAZ 
Un prim pas, în procesul de familiarizare cu limba nouă și cultura exprimată prin aceasta 
poate fi reprezentat de găsirea unor puncte comune între limba maternă și limba română la 
nivelul lexicului, al gramaticii și chiar al mentalităților. Ulterior, odată cu aprofundarea 
înțelegerii, îmbogățirea lexicului și asimilarea elementelor de gramatică se pot formula 
ipoteze referitoare la aspecte ale rostirii și locuirii limbii ( Heidegger, 48-49, 123) și la 
considerarea acesteia ca o parte a vieții și ca expresie a habitusului (Bourdieau, 1977:78-
79) cultural. Prin urmare, procesul învățării unei limbi noi, în cazul nostru al limbii 
române ca limba străină, nu implică doar cunoștințe, ci și acumulări în domeniul afectiv 
(atragerea și sensibilizarea studentului în vederea unei implicări motivate, pe termen lung, 
exprimată deopotrivă prin frecventarea regulată a cursurilor, dar și prin exersare și studiul 
individual independent, în afară clasei), social (al învățării limbii ca mijloc de comunicare 
și socializare), cognitiv (evident în plasarea limbii în zona individuală de reprezentare a 
realității în limbaj iconic și simbolic) și identitar (cel puțin pentru comunitățile pentru care 
limba devine un element esențial al etnicității).  

Procesul învățării limbii române într-un mediu alogen revelează, mai degrabă, o continuă 
încercare de adaptare la contextul cultural, etnic și politic în care asimilarea graduală a 
lexicului manifestată prin descoperirea și înțelegerea sensului etimologic și interiorizarea 
gramaticii nu doar ca un sistem de reguli flexionare și combinatorii, ci mai ales ca un act 
afectiv și cognitiv joacă un rol esențial cel puțin până la nivelurile de bază și care 
probează o anumită autonomie în utilizarea limbii și în personalizarea informației.  

În cazul lectoratului de la Universitatea de Stat din Karaganda, incursiunile etimologice și 
sondarea puterii explicative a gramaticii au constituit preocuparea esențială a definirii 
unor acte de limbaj care să reflecte competențele studenților, în special în activitățile de 
tip feedback, impregnate și cu elemente de evaluare. Îmbogățirea și rafinarea continuă a 
vocabularului, secondată de o înțelegere profundă a gramaticii atât sub aspectele teoretice, 
cât mai ales sub cele ale performanței evidente în exprimarea logică și nuanțată a ideilor 
au constituit premisele fundamentale ale demersului didactic.  

Considerând limba ca un instrument de cunoaștere și de comunicare ce permite accesul la 
cultura românească, dar și un mijloc de conceptualizare și exprimare în limbaj a unor 
realități general umane, am pornit fiecare ciclu de familiarizare cu elementele de cultură și 
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civilizație prin evaluarea fundalului discret și cultural, dar și a disponibilităților de 
învățare ale studenților și am gândit mecanisme și strategii de atragere și motivare a 
acestora. Încă din faza de promovare a cursurilor care s-au desfășurat în special la 
facultățile cu profil umanist (filologie, limbi străine, istorie), dar au beneficiat de 
participarea studenților de la toate cele douăsprezece facultăți ale universității, dar și de la 
alte universități din Kazahstan, cu care am desfăsurat, în special în ultimii trei ani, cursuri 
online crearea unei paradigme de învățare a constituit principalul obiectiv al activității 
mele de lector.  

Evaluarea holistică a abilităților de comunicare și de argumentare a ideilor referitoare la 
percepția locală sau chiar națională a României în Kazahstan a permis identificarea unor 
predispoziții de învățare ale studenților, care au condus la construirea unor punți culturale 
și la formarea treptată a mai multor abilități de comunicare și cognitive exprimate în 
contexte diferite, cum ar fi conversațiile și dialogurile pe teme de viață cotidiană, textele 
cu caracter descriptiv, redactarea unor texte cu caracter publicistic (articole, interviuri, 
portrete literare, reportaje, materiale video), dezbaterile pe subiecte culturale și ateliere de 
scriere creativă. Afilierea lectoratului la Departamentul de Jurnalism și Cultura Imaginii a 
favorizat, pe de o parte, implicarea studenților în acțiunile de promovare a lectoratului în 
media locală și națională prin anunțuri, articole, interviuri, spoturi video și, pe de altă 
parte, extinderea ofertei educaționale prin propunerea unor cursuri opționale de 
antropologie culturală, media și vizuală, dar și a unor cursuri și seminare de scriere 
academică și creativă, în care au fost implicați, pe lângă studenții lectoratului, și mai mulți 
profesori de la Facultatea de Filologie și de la Facultatea de Limbi Străine. Beneficiind de 
sprijinul conducerii universității și chiar al Miniserului Educației și Științei, programe de 
management al proiectelor și scriere creativă au fost extinse spre mai multe facultăți ale 
universității și predate de-a lungul ultimilor patru ani. 

Cel puțin în cazul lectoratelor, unde cursul practic este facultativ și lectorului îi revine 
sarcina de a-și câștiga studenții participanți, mecanismele de atragere și convingere a 
studenților dornici să se implice în proiect presupun claritate și forță persuasivă. 
Promovarea lectoratului printre studenții diferitelor facultăți ale universității reprezintă un 
prim pas în conțientizarea importanței învățării limbii române de către grupuri de studenți 
cu interese și motivații diferite. În încercarea de a crea un brand al studiilor românești în 
Kazahstan elementele asemănătoare care leagă cele două limbi au fost subliniate pe două 
mari paliere: dimensiunea arhetipală a culturilor și interferențele lexicale turcice și slavice 
ale limbilor kazahă, rusă și română și reflectarea lor în culturile tradiționale; dimensiunea 
modernă, legăturile diplomatice și economice stabilite între cele două țări în ultimele trei 
decade, inclusiv oportunitățile de a călători, dezvolta afaceri și studia în România. 
Acordurile semnate între cele două guverne și cele interinstituționale semnate între 
universitatea gazdă și mai multe instituții de învățămînt românești, programul burse al 
Ministerului Afacerilor Externe pentru studenți din afara Uniunii Europene, cursurile de 
traducători în formare, profesioniști, Translation and Publishing Support, derulate prin 
Centrul Național al Cărții Institutul Cultural Român, rezidențele oferite de Muzeul 
Literaturii Române din Iași prin programul FILIT au favorizat crearea unui flux de 
outgoing students, care au beneficiat de stagii Erasmus sau mai scurte în România sau de 
acoperirea unui ciclu sau a două de studii (master și doctorat). Astfel, oferta educațională 
preexistentă prin programul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni a fost 
semnificativ îmbunătățită și, în ultimii cinci ani, peste 35 de studenți din  Kazahstan au 
participat la diferite forme de mobilități, au optat pentru continuarea studiilor și s-au 
proiecte culturale și lingvistice în România (cursuri de traducători în formare, rezidențe 
pentru traducători profesioniști, concursuri de traduceri).  
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Designul curriculei și îmbunătățirea continuă a acesteia, împreună cu pregătirea unor 
cursuri practice atractive organizate pe câteva paliere importante ca limbă, cultură și 
civilizație, mitologie, lingvistică comparată, antropologie culturală, scriere creativă, 
punând accent pe generarea actelor de limbaj adecvate unor situații de comunicare, 
personalizarea informației la nivelurile superioare de folosire a limbii ca mijloc de 
comunicare, stimularea creativității și a logicii argumentării în acte pertinente de limbaj 
care denotă folosirea corectă și naturală a idiomului nou învățat au reprezentat țintele 
permanente ale demersului didactic, iar strategiile de persuadare a participanților la 
cursuri creează premisele unei colaborări intense și motivate. Adaptând continuu 
programele de studiu și ordonând conținuturile conform principiilor accesibilității și al 
gradualității, lectorul și-a propus fundamentarea componentelor de bază ale învățării 
limbii române concretizate în trei mari paliere: lexicul, organizat gradual de la cel cotidian 
specific situațiilor de comunicare curentă până la cel specializat, incluzând terminologiile 
unor domenii de referință, cum ar fi educația, filozofia, psihologia, teoria informației, 
traducerile; gramatica drept premisă a construirii, generării și corectării unui număr infinit 
de enunțuri; analiza și practica discursului, având ca scop principal codificarea în limbaj a 
intențiilor comunicative ale locutorului și decodarea sensului pragmatic al mesajelor 
primite de la interlocutor. Selecția unor texte „autentice” (Little, Dewitt, Singleton 1989) 
dintr-un corpus ce include beletristică, limbaje de specialitate, stil publicistic și 
mecanisme retorice, dar și mostre multimodale (fotografii, înregistrări audio, materiale 
video) și integrarea lor în scenariile didactice specifice fiecărui nivel de studiu au avut 
drept ținte directe construcția, dezvoltarea și rafinarea înțelegerii, consolidarea 
vocabularului și citirea subtilă a mesajelor prin lectura activă, comprehensiune 
gramaticală și discursivă, concentrate pe interfața sintaxă-semantică, dar, mai ales, pe 
componentele pragmatice, cum ar fi decodarea și generarea actelor de limbaj, a 
mecanismelor de creare și sugerare a corerenței și coeziunii textuale prin unitatea 
referențială și marcatori discursivi (conectori intratextuali, deixisul spațio-temporal, 
anaforele și cataforele). Cursurile și seminarele au fost concepute pe baza concepției 
funcțional-cognitive, pornind de la premisa că textul rămâne ,,o modalitate de evocare a 
unui eveniment” (Halliday, 2014: 52), incluzând mijloace de expresie diferite: lexic, 
gramatică, pragmatică, cod oral sau scris, dar și emoții, afecte, trăiri în exercițiul învățării 
și al folosirii limbii române. Explorarea și utilizarea limbii ca un mecanism cultural de 
reprezentare personalizată a realității rezultat dintr-un proces de interiorizare și folosire cu 
încredere a fost permanent urmată de exerciții de scriere creativă, care devin în procesul 
didactic modalități de personalizare a informației, dar și mijloace de evaluare prin 
solicitarea elaborării de texte  de tip dialog sau eseu pe o temă sau situație de comunicare 
adecvate contextului.  

O atenție deosebită a fost constant acordată educației diferențiate în învățarea limbii 
române ca limbă străină în Kazahstan. Scopul acestei cercetări efectuate cu mai mulți 
doctoranzi și profesori de la facultățile limbi străine și de pedagogie a fost măsurarea 
efectivității în procesul de învățare a limbilor străine, mai exact a progresului pe care 
studenții îl înregistrează până la atingerea unui nivel de proficiență vizibil în folosirea cu 
încredere a unei limbi ca instrument de comunicare „tranzitivă și reflexivă” (Vianu, 1968: 
32-35) deopotrivă. Abordarea diferențiată presupune, pe de o parte, cunoașterea profundă 
a limbii de către lector și, pe de altă parte, înțelegerea particularităților individuale sau de 
grup ale studenților, care participă în echipe de proiect, ca actori implicați ai învățării. Ca 
urmarea a considerării fiecărui student ca un participant în proiect, lucrul individual sau în 
grupe mici, atât la cursurile practice de limbă, cât și în atelierul de traduceri sau la 
modulul de cultură și civilizație a presupus descoperirea și promovarea abilităților 
culturale și lingvistice în rezolvarea de probleme. Asumând rolul de manager de proiect, 



 
 

 
 

71 

lectorului îi revine misiunea de a evalua disponibilitățile culturale, afective, de timp ale 
fiecărui membru al echipei și de a utiliza într-o manieră complementară energiile 
individuale canalizate în atingerea unui scop comun: învățarea și folosirea limbii ca 
instrument de comunicare. Pentru a măsura efectivitatea cursurilor și a seminarelor de 
predare a limbililor străine prin educație diferențiată mai mulți itemi de diagnosticare au 
fost gândiți pentru abilitățile lingvistice și culturale ale participanților, cum ar fi: 

a. Recunoașterea sensului de bază și integrarea unui cuvânt într-o relație lexico-semantică 
prin identificarea etimonului, stabilirea unor relații semantice ca antonimia, sinonimia, 
polisemia, rafinarea înțelegerii sensurilor secundare și metaforice prin descoperirea și 
utilizarea acestuia în expresii idiomatice sau simboluri; stratificarea sensurilor cuvintelor 
polisemantice; 

b. Înscrierea unui cuvânt într-o parte de vorbire și recunoașterea indicilor de clasificare 
(gen) sau flexionari (caz, număr, persoană, timp, diateză); 

c. Identificarea funcției sintactice și a rolurilor semantice la nivelul grupurilor, ale 
propozițiilor sau ale frazelor complexe;  

d. Diferențierea numelor comune de cele proprii, precum și a parametrilor funcționali 
semantici și sintactici (animat/non-animat; cazul între semantică și sintaxă; rezultatele 
sintactice ale topicalizării și altor repoziționări în interiorul enunțurilor).  

e. Aplicarea abilităților lingvistice la un context comunicativ și a deprinderilor culturale la 
o temă propusă pentru dezbatere și interpretare.  

Pentru modulul de cultură și civilizație am folosit tehnica portofoliului cultural, deoarece 
mi s-a părut cea mai adecvată ca modalitate a implicării studenților în echipe în care își 
pot folosi abilitățile și înclinațiile lingvistice și  culturale în descoperirea câtorva aspecte 
ale geografiei, istoriei, mitologiei și a rolului culturii și al limbii în construcția și definirea 
etnicității și a identității. Ideile miturilor etnice cu substrat naționalist și a viziunii eroice și 
unicizante a etnogenezei prezintă multe similarități în cele două țări și, operând cu 
conceptele de „comunități imaginare”, moștenire culturală văzută ca ,,dreptul fiecărui grup 
etnic de a reinventa tradițiile”, toleranța etnică și religioasă și un anumit tip de promovare 
a leadershipului în istorie au devenit subiecte ale dezbaterilor organizate la Departamentul 
de Istorie Universală din facultatea omonimă. Proiecte culturale și conferințe online 
comune au fost organizate împreună cu Catedra de Istorie de la Universitatea Lucian 
Blaga din Sibiu în urma unui acord de cooperare semnat în 2018. Conținuturile 
portofoliilor au fost structurate gradat pornind de la teme mai accesibile prin concretețea 
lor (geografie și regiuni etnografice, costume populare, modele arhitecturale) și ajunnd 
până la istorie, mituri etnice și mentalități. Analiza comparativă a permis echipelor de 
studenți să descopere note comune ale evoluției celor două popoare, în ciuda diferențelor 
de cultură, religie și a distanței mari, îndeosebi în modalitățile de recuperare și 
mitologizare a trecutului, reinventare a tradițiilor și proiectarea acestora în constructele 
etnice de dată relativ recentă.  

Alte două modalități de atragere și motivare, dar și de conștientizare a importanței limbii 
ca instrument de comunicare culturală au fost organizarea unui atelier de traduceri, în care 
au fost implicați studenții participanți la concursurile și cursurile de traducători în formare 
și profesioniști organizate de Institutul Cultural Român prin Centrul Național al Cărții, 
Muzeul Literaturii Române din Iași prin programele Translations and Publishing Support 
și FILIT. Împreună cu câțiva studenți și profesori de la diferite facultăți, am tradus în 
echipă, zece romane din literatura contemporană, numeroase proze scurte din literatura 
clasică și modernă, dar și zeci de poezii ale creatorilor din diverse epoci literare. Lucrul în 
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perechi sau în grupe mici favorizează parcursuri individuale de învățare și aprofundare a 
limbii române prin accesul la nuanțe culturale și registre stilistice diferite, precum argoul, 
terminologiile, limba literară standard ca surse ale expresivității și originalității. În ultimii 
cinci ani, zece studenți au participat deopotrivă la promovarea culturii române în spațiul 
kazah, prin articole publicate în ziare, medalioane și portrete literare, emisiuni de radio și 
televiziune create de studenții de la Departamentul de Jurnalism și la programele de 
traduceri oferite de instituții de ccultură și de învățământ superior din Romania. 
Considerând creativitatea ca expresia deplină a folosirii individualizate și originale a 
limbii nou învățate, elementele de scriere creativă introduse la început în cursurile practice 
și folosite și ca modalități de evaluare și feedback au fost integrate și extinse într-un curs 
de scriere creativă destinat studenților și profesorilor de la Departamentul de Jurnalism și 
Cultura Imaginii, dar și altor studenți și cercetători dornici să își perfecționeze tehnicile de 
producere de texte scrise și multimodale, incluzând atât scriere academică (eseuri, articole 
științifice, redactare de broșuri și cărți), cât și mostre de literatură subiectivă (jurnale), 
publicitare și publicistice, producție de materiale video, analiză critică, vizionare și 
producție de film documentar și artistic.  

CONCLUZII 
Domeniul achiziției limbilor străine beneficiază de o pletoră de studii teoretice și 
aplicative orientate către dimesiunile antropologice, sociale, economice și psihologice ale 
comunicării, învățării și predării. De aceea, predarea limbii române ca limbă străină 
presupune, pe de o parte, un proces de integrare a politicilor lingvistice într-un context 
european și gobaliza(n)t bazat pe multilingvism ca parte a dimensiunii europene a 
cetățeniei și , pe de altă parte, își găsește un corolar în construcția identitară și în 
promovarea valorilor înțelegerii diferențelor și în cultivarea toleranței culturale, etnice și 
religioase. 

Predarea și învățarea limbii române ca limbă străină rămâne un domeniu deschis și care 
favorizează utilizarea creativă a resurselor umane și materiale atât pentru organizarea 
lecțiilor în clasă, cât și online, preupune consțientizare culturală și motivație a studenților 
participanți în proiect, dar și imaginație și implicare a tuturor instituțiilor și actorilor 
implicați în proces, atât prin implementarea unor proiecte culturale, cât și prin proiecarea 
unor activități didactice atractive. 

Un student care conștientizează importanța limbii pentru comunicare culturală și pentru 
construcția identitară devine din ce în ce mai automotivat și alocă energie și resurse de 
timp pentru însușirea la un nivel avansat al limbii și în procesul de promovare a limbii 
române moderne, lectorul de studii românești joacă un rol esențial în definirea și selecția 
conținuturilor, în alegerea metodelor, dar și în motivarea studenților prin folosirea 
abilităților de comunicare, dar și a inteligenței sale emoționale și relaționale. 

Operând cu modele ideal(ist)e de învățare, ce reflectă achizițiile culturale și lingvistice și 
capacitatea de a aduce împreună, în echipe mixte și multietnice studenți cu background 
cultural și interese diferite în dezvoltarea carierei, procesul complex al învățării limbii 
române ca limbă străină presupune deoptrivă adaptarea la contextul cultural, economic și 
politic al țării gazdă, atragerea, conștientizarea și motivarea studenților și cultivarea ideii 
de educație ca relație și comunicare, ca platformă pentru promovarea identității și a 
valorilor umane și de formare a unei atitudini pozitive și a unui utilizator eficient și 
încrezător de limbaj.  
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ABSTRACT 

With this contribution we propose to continue a reflection which dates from the 
beginning of the 20th century and which pleads for integrated didactics in 
language teaching. Our predecessors note the functional similarities of languages 
— whether it is the mother tongue or one or more foreign languages — which 
constitute the necessary and sufficient basis for a common approach in the 
formation of learners' language skills, respective to one language or the other, by 
appealing to this integrated didactic. While placing ourselves in this line of 
reflection on language acquisition, we add two emblems-comments of our 
century: on the one hand, diversified language cohabitation often takes the form 
of plurilingualism and, on the other hand, as a direct consequence of this, the 
practice of linguistic intercomprehension develops volens nolens. The two 
linguistic important phenomena of our society — plurilingualism and 
intercomprehension — remain, in most cases, two parallel perspectives of 
research in language acquisition. However, our aim here is to show that there is a 
fundamental linguistic link between the intercomprehension and the language 
acquisition, so that sociolinguistic and integrated didactic does not remain apart 
from significant integrative consequent results. 

KEYWORDS 

integrated didactics, language teaching, language acquisition, plurilingualism, 
intercomprehension. 
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PREAMBUL 
Ca prim pas către o teorie integrată a intercomprehensiunii și a achiziției limbajului, în 
articolul de față, ne propunem să enunțăm principiile directoare care pot construi puntea 
de legătură între cele două domenii lingvistice de cercetare. Abordarea se dorește a fi, în 
primul rând, o radiografie intradisciplinară, fără a ignora, în al doilea rând, o perspectivă 
interdisciplinară prin contribuția sociolingvisticii și a didacticii limbajului, sau chiar 
multidisciplinară, prin convocarea psihologiei, a filosofiei limbajului și / sau a pedagogiei. 
Rămânem la un nivel pur axiomatic, fără a coborî la nivelul empiric – ceea ce ne 
propunem într-un alt studiu, pentru un alt pas care va urma acestei prime reflecții. 
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UN SCURT ISTORIC 
Mai puțin de jumătate de secol separă Consiliul Europei de la Turku din 1972 de Consiliul 
Europei1 de la Strasbourg în 2007, reuniuni ce au dus la dezvoltarea ghidului: De la 
diversité linguistique à l’education plurilingue: Guide pour l’élaboration des politiques 
linguistiques éducatives en Europe. Version intégrale 2007. [De la diversitate lingvistică 
la educație plurilingvă: Ghid pentru dezvoltarea de politici de lingvistice educaționale în 
europ. Versiunea completă 2007- traducerea noastră at] 

În 1972 se estima că între predarea-învățarea limbilor materne și predarea-învățarea altor 
limbi, există numeroase piste de exploatat care n-au fost încă explicate. Principiul de luat 
în seamă pentru a exploata aceste piste ce se deschid în achiziția limbilor se bazează pe 
punerea accentului pe asemănările dintre limbi și nu pe diferențele dintre acestea – un 
principiu ce rezultă atât din teoriile lingvistice moderne, cât și din didactica modernă. 
Rolul profesorului este definit pornind de la acest principiu și constă preponderent în a 
stârni interesul elevilor asupra importanței naturii și a funcției limbilor pe care le învață. 

Parcursul din 1972 până în 2007 este jalonat de o serie de studii și de dezvoltarea 
didacticii lingvistice care prezintă principiile de predare ce converg către direcția 
didacticii integrate a limbilor materne și străine și către decompartimentarea predării 
limbilor străine pritr-o viziune transregională și transnațională, așa cum este definită în 
Cadrul european comun de referință pentru limbi (CEFR) (2001), mai precis, în capitolul 
8 al acestuia (Diversificare lingvistică și curriculum). 

Cavalli (2005) plasează pe direcția didacticii integrate a lui Eddy Roulet (1980), 
decompartimentarea predării lingvistice propusă de Louise Dabène (1990), dar și 
intercomprensiunea dintre limbile învecinate teoretizată în special de Blanche-Benveniste 
& Valli (eds.) (1997) și transpusă în practică în proiecte precum EUROM 4 (1999)2 și 
proiectul Galatea3 (Dabène & Degache (eds) 1996)4. La aceasta putem adăuga experiența 
germană cu KLEIN & STEGMANN, (2000)5. Reinheimer, S. et al., (2001) EuroComRom 

 
1 Cf. *** (1973), Rapport su Symposium sur les liens entre l’enseignement de la langue maternelle et 
l’enseignement d’autres langues vivantes, Comité de l’enseignement général et technique, Strasbourg. 
2 « Le programme EuRom4 aboutit à un manuel de pratique de l’IC (hélas épuisé), mais également, en 2011, à 
une prolongation, due aux disciples de Claire Blanche Benveniste, baptisée EuRom5, puisqu’elle ajoute le 
catalan au bouquet de langues initial. » [„Programul EuRom4 a avut ca rezultat un manual de practică CI (din 
păcate epuizat), dar și, în 2011, o extensie, datorată discipolilor Claire Blanche Benveniste, botezată EuRom5, 
deoarece a adăugat catalană la buchetul de limbi iniţial.” – traducerea noastră AT] (Janin, 2016). 
3 « De ces expériences naissent deux programmes : GALATEA pour les couples de langues ; GALANET pour 
l’étude simultanée des langues romanes, ce programme s’appuyant sur les capacités alors toutes nouvelles de 
l’Internet. »  [Din aceste experiențe se nasc două programe: GALATEA pentru perechile de limbi; GALANET 
pentru studiul simultan al limbilor romane, acest program bazându-se pe capacități noi ale Internetului” – 
traducerea noastră AT] (Janin, 2016). 
4 «  À cette époque [1980], de nombreuses recherches se consacrent à l’IC : on en aura un aperçu dans la 
brochure consacrée à l’IC éditée par la Délégation générale à la langue française et aux langues de 
France (DGLFLF, 2006 et 2015). Parmi celles-ci, retenons trois expériences universitaires notables, qui ont lieu 
concomitamment dans les années 1990-2000 : celles de Grenoble, avec Louise Dabène ; celle d’Aix-en-
Provence, avec Claire Blanche Benveniste ; les études en Allemagne, à Francfort et Giessen en particulier, 
menées par Horst Klein, Tilbert Stegmann et Franz-Joseph Meissner. » [„În acel moment [1980], sunt 
consacratestudierii IC: o imagine de ansamblu apare în broșura dedicată IC și publicată de Delegația Generală 
pentru Limba Franceză și pentru Limbile Franței (DGLFLF, 2006 și 2015). Dintre acestea, amintim trei 
experiențe universitare notabile, care au avut loc simultan în anii 1990-2000: cele de la Grenoble, cu Louise 
Dabène; cea din Aix-en-Provence, cu Claire Blanche Benveniste; studiile din Germania, în special la Frankfurt și 
Giessen, dirijate de Horst Klein, Tilbert Stegmann și Franz-Joseph Meissner.” – traducerea noastră AT] (Janin, 
2016). 
5 « Les programmes EUROCOMROM (pour langues romanes, le plus élaboré), EUROCOMGERM (langues 
germaniques) et EUROCOMSLAV (langues slaves) ont permis de développer et d’appliquer les expériences de 
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- Șapte site: Să citim și să înțelegem simultan limbile romanice, București, Cavallioti face 
parte din seria de manuale care rezultă din această politică lingvistică și didactică, pentru 
vorbitorii de limbă română. Mai nou, amintim platforma Romanet dezvoltată la 
Universitatea Liberă din Bruxelles începând din 2019 de către Alice Toma, Annick 
Englebert și Sabina Gola (Romanet, s.a.). 

Din aceste orientări derivă politica lingvistică stipulată de Consiliul Europei (Béacco & 
Byram, 2003: 39) unde este declarată deschiderea către implementarea plurilingvismului, 
a „apropierii”, ca bază comună pentru dezvoltarea competențelor în limbi, pentru predarea 
limbilor naționale, regionale sau minoritare, a limbilor străine și a celor clasice "și unde se 
indică faptul că" articularea dintre componentele repertoriilor plurilingve vizate, în funcție 
de repertoriile celor care învață, poate primi multiple realizări didactice, adaptate unor 
contexte specifice ” (cf. Cavalli, 2005). 

Versiunea completă a Ghidului din 2007, precedată de versiunile din 2002 și 2003, 
plasează plurilingvismul în centrul predării limbilor străine. Cercetările se diversifică, se 
înmulțesc, această direcție fiind abordată cu predilecție. Menționăm în acest sens, doar în 
treacăt, activitatea Observatorului European al Plurilingvismului și una dintre întâlnirile 
sale de lucru la care am participat în 20196. 

CE ESTE PLURILINGVISMUL? DAR INTERCOMPRENSIUNEA? 
Ghidul (2007) propune distincția dintre plurilingvismul drept competență și 
plurilingvismul ca valoare: 

 

Le plurilinguisme est à entendre comme:  

► la capacité intrinsèque de tout locuteur à employer et à apprendre, seul ou par un 
enseignement, plus d'une langue. Cette compétence à utiliser plusieurs langues, à des 
degrés de compétence différents et pour des buts distincts est définie dans le Cadre 
européen commun de référence (p. 129), en tant compétence « à communiquer 
langagièrement et à interagir culturellement d'un acteur social qui possède, à des degrés 
divers, la maîtrise de plusieurs langues et l'expérience de plusieurs cultures ». Cette 
compétence se matérialise dans un répertoire de langues que le locuteur peut utiliser. La 
finalité des enseignements est de développer cette compétence (d'où l'expression : le 
plurilinguisme comme compétence)  

► une valeur éducative fondant la tolérance linguistique, c’est-à-dire l’acceptation 
positive de cette diversité : la prise de conscience par un locuteur du caractère plurilingue 
de ses compétences peut l'amener à accorder une valeur égale à chacune des variétés 
utilisées par lui-même et par les autres locuteurs, même si celles-ci n'ont pas les mêmes 
fonctions (communication privée, professionnelle, officielle, langue d'appartenance…). 
Mais cette prise de conscience doit être accompagnée et structurée par la langue de 
scolarisation, car elle n'est aucunement automatique (d'où l'expression : le plurilinguisme 
comme valeur). (Beacco, 2007 : 17-18)7. 

 
base. » [„Programele EUROCOMROM (pentru limbile romanice, cel mai elaborat), EUROCOMGERM (limbi 
germane) și EUROCOMSLAV (limbi slave) au permis dezvoltarea și aplicarea experiențelor de bază.” – 
traducerea noastră AT] (Janin, 2016). 
6 Observatoire Européen du Plurilinguisme – 5e Assises Européennes du Plurilinguisme – Bucarest 23-24 mai 
2019, https://assises.observatoireplurilinguisme.eu/. 
7 „Plurilingvismul trebuie înțeles ca: 
• capacitatea intrinsecă a oricărui vorbitor de a folosi și învăța, autodidact sau instituționalizat, mai multe limbi. 
Această competență de a utiliza mai multe limbi, la diferite niveluri de competență și în scopuri diferite este 
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Utilizarea mai multor limbi de către același vorbitor este, așadar, asociată cu o atitudine 
favorabilă față de fiecare dintre limbile și culturile acestea, o atitudine caracterizată ca 
fiind pluriculturală. Mai mult, trebuie să adăugăm distincția suplimentară dintre 
cunoașterea mai multor limbi de către același vorbitor și circulația mai multor limbi în 
același spațiu, ceea ce este redat prin conceptul de multilingvism, mai exact: « Le 
multilinguisme désigne ici exclusivement la présence de plusieurs langues dans un lieu 
donné, indépendamment de ceux qui les parlent. »  [„Multilingvismul aici se referă 
exclusiv la prezența mai multor limbi într-un anumit loc, independent de cei care le 
vorbesc.” – traducerea noastră AT] (Beacco, Guide 2007 : 18). 

Scopul educației plurilingve este « le développement de la compétence plurilingue et celui 
de son éducation interculturelle, comme forme du vivre ensemble. » [„dezvoltarea 
competenței plurilingve și a educației sale interculturale, ca formă de a trăi împreună. ” – 
traducerea noastră AT] (Beacco, 2007: 18). 

Istoria conceptului de intercomprensiune ne întoarce în timp la începutul secolului al XX-
lea (Ronjat, 1913)8. 

Intercomprensiunea se distinge de plurilingvism prin obiectivul său care se referă la 
achiziționarea simultană a limbilor fără a viza neapărat o achiziție efectivă, tocmai acest 
obiectiv deosebind intercomprehensiunea de achiziția (efectivă) a limbilor. 

Se impune distincția pe care o facem între intercomprehensiunea drept capacitate 
lingvistică și intrecomprehensiunea ca metodă de comunicare. Prima accepție este bine 
definită de Capucho, intercomprehensiunea fiind aici „the capacity to understand a 

 
definită în Cadrul european comun de referință (p. 129), drept competența „de a comunica prin limbă și de a 
interacționa prin cultură, competență a unui actor social care cunoaște și experimentează, în diferite grade, mai 
multe limbi și mai multe culturi ”. Această competență se materializează într-un repertoriu de limbi pe care 
vorbitorul le poate folosi. Scopul învățării este dezvoltarea acestei competențe (de unde și expresia: 
plurilingvism drept competență) 
• o valoare educațională care întemeiază toleranța lingvistică, adică acceptarea pozitivă a acestei diversități: 
conștientizarea de către un vorbitor a naturii plurilingve a competențelor sale îl poate determina să acorde o 
valoare egală fiecăruia dintre varietățile de limbaj folosit de el însuși și de alți vorbitori, chiar dacă acestea nu au 
aceleași funcții (comunicare privată, profesională, oficială, limba de apartenență etc.). Dar această conștientizare 
trebuie să fie însoțită și structurată de către limba studiată în școală, deoarece nu este în niciun caz o competență 
automată (de unde și expresia: plurilingvismul ca valoare). ”(Beacco, Ghid 2007: 17-18) [traducerea noastră 
AT]. 
8 « Les différences de phonétique, de morphologie, de syntaxe et de vocabulaire ne sont pas telles qu’une 
personne possédant pratiquement à fond un de nos dialectes ne puisse converser dans ce dialecte avec une 
autre personne parlant un autre dialecte qu’elle possède pratiquement à fond. Cette observation s’applique 
aux parlers catalans du Roussillon et même, pour peu que les interlocuteurs y mettent quelque bonne volonté, de 
Catalogne et des Baléares. […] Non seulement dans les assemblées félibréennes, qui réunissent des hommes de 
quelque culture ou tout au moins de quelque entraînement linguistique, mais aux foires, dans les cabarets des 
villages situés à la rencontre de dialectes différents, j’ai toujours vu se poursuivre sans difficulté entre gens des 
pays les plus divers, les conversations familières comme les discussions d’affaires. On a le sentiment très net 
d’une langue commune, prononcée un peu différemment ; le contexte fait saisir les sons, les formes, les 
tournures et les vocables qui embarrasseraient s’ils étaient isolés ; tout au plus a-t-on quelquefois à 
répéter ou à expliquer un mot, ou à changer la tournure d’une phrase pour être mieux compris… » 
[„Diferențele de fonetică, de morfologie, de sintaxă și de vocabular nu sunt atât de mari, încât o persoană care 
cunoaște practic perfect unul dintre dialectele noastre nu poate conversa în acest dialect cu o altă persoană care 
vorbește un alt dialect pe care aceasta din urmă îl cunoaște practic perfect. Această observație se aplică 
dialectelor catalane din Roussillon și, de asemenea, dacă interlocutorii sunt de bunăcredință, celor din Catalunia 
și Baleare. […] Nu numai în adunările literare, care adună oameni de o anumită cultură sau cel puțin cu o 
anumită pregătire lingvistică, dar și în târguri, la cabaretele satelor situate la întâlnirea dintre diferite dialecte, am 
văzut mereu discuții care au loc fără dificultăți între oameni din cele mai diverse părți, fie că e vorba de 
conversații familiare, dar și de discuții de afaceri. Avem sentimentul existenței unui limbaj comun, pronunțat 
puțin diferit; contextul permite surprinderea sunetelor, a formelor, a frazelor și a cuvintelor care ar fi de neînțeles 
dacă ar fi izolate; cel mult, uneori trebuie să repetăm sau să explicăm un cuvânt sau să schimbăm turnura unei 
propoziții pentru a fi mai bine înțeleși ...” – traducerea noastră AT] (Ronjat, 1913). 
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language (without necessarily having studied it before) in a given context by using the 
developed discursive competence.” [„Capacitatea de a înțelege o limbă (fără să fi studiat-o 
neapărat înainte), într-un context dat, prin utilizarea unei competenței discursive ce se 
poate dezvoltata prin exersare.” – traducerea noastră AT] (2004: 83 –87). Cercetătorul 
subliniază faptul că această competență pragmatică se dezvoltă în situații specifice de 
comunicare și se bazează pe voința comună de a co-construi sensul unui un mesaj.   

Intencomprehensiunea ca metodă de comunicare9 poate fi definită astfel: 
“Intercomprehension is a communicative method which brings a new approach to the 
policy of language teaching: it enables the speaker to avoid using a third language 
between two people speaking related languages.” [„Intercomprensiunea este o metodă 
comunicativă care aduce o nouă abordare a politicii de predare a limbilor: permite 
vorbitorului să evite utilizarea unei a treia limbi între două persoane care vorbesc limbi 
asemănătoare.” – traducerea noastră AT]. (Ministère de la culture, s.a.). 

Având în vedere valoarea cognitivă și comunicativă a intercomprehensiunii, aceasta nu 
poate trece neobservată în învățarea limbilor străine și în formarea profesorilor de limbi 
străine. Dimpotrivă, intercomprehensiunea se transformă într-o metodă de pregătire a 
profesorilor de limbi. Această medodă are ca obiectiv central înțelegerea unei limbi prin 
modul în care ea funcționează, convocând în egală măsură discipline lingvistice și 
didactice. Astfel: „Individual knowledge and use of languages and language varieties are 
examined together with relevant theory and pedagogical practice in order to achieve 
shared understandings and practical approaches for future language teachers.” 
[„Cunoașterea și utilizarea individuală a limbilor și a varietăților de limbi sunt examinate 
în același timp cu teoria și practica pedagogică, ambele importante pentru a se ajunge la o 
înțelegere și o abordare practică relevantă pentru viitorii profesori de limbi străine.” – 
traducerea noastră AT].(Burley, S., Pomphrey, C., 2003). 

Profesorul este experimentator, în propria formare profesională, al intercomprehensiunii 
ca modalitate de înțelegere a unui limbi și a contactului dintre mai multe limbi și, în egală 
măsură, cel mare implementează intercomprehensiunea ca metodă didactică. 

Considerăm aici intercomprensiunea ca o metodă de învățare a limbilor străine care 
promovează atât achiziția de limbilor, cât și dezvoltarea armonioasă a unui mediu 
plurilingv și pluricultural. Intercomprensiunea este astfel concepută ca o etapă 
preliminară, nu neapărat necesară și nici suficientă, dar oricum utilă în dobândirea unei 
anumite limbi și mai ales, în achiziția în paralel a mai multor limbi. 

Pierre Janin identifică trei obstacole în evoluția intercomprenhensiunii ca pedagogie a 
limbilor în învățământul actual: separarea disciplinelor specializate, deci și separarea 
predării limbilor străine și un obstacol ideologic – totul trece printr-o a treia limbă « tout-
à-l’anglais » (GRIN, 2005). Acest obstacol ideologic se bazează pe principiul economiei 
și pe necesitatea unei lingua franca care, în cazul Europei, ar fi engleza globală. 

 
9 « Les nécessités des relations internationales, celles des échanges économiques en particulier, ont contribué au 
développement de la connaissance des langues ainsi mises en contact par des groupes spécialisés : militaires et 
émissaires, moines et pèlerins, marchands et négociants, aujourd’hui hommes d’affaires ou touristes. Cette 
intercompréhension peut être aussi réalisée par la connaissance, mutuelle ou non, des langues des interlocuteurs 
ou par l’emploi de variétés linguistiques spécialisées dans ces formes de communication internationale. » 
[„Necesitatea relațiilor internaționale, în special cele ale schimburilor economice, au contribuit la dezvoltarea 
cunoașterii limbilor puse astfel în contact de grupuri specializate: soldați și emisari, călugări și pelerini, 
comercianți și negociatori, astăzi oameni de afaceri sau turiști. Această intercomprensiune poate fi realizată și 
prin cunoașterea, reciprocă sau nu, a limbilor interlocutorilor sau prin utilizarea varietăților lingvistice 
specializate în aceste forme de comunicare internațională.” – traducerea noastră AT] (Beacco Guide 2007: 28). 
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Susținem că intercomprensiunea ca metodă de predare a limbilor își poate găsi locul într-o 
pedagogie integrată, alternativă și graduală. Este vorba despre faptul că 
intercomprensiunea, privită ca alternativă, poate fi un mijloc util pentru a facilita 
înțelegerea funcționării unui anumit limbaj, fie că îl imaginăm ca pe o structură statică sau 
ca pe un rezultat al unui proces generativ (ne gândim aici la teorii lingvistice precum 
structuralismul saussurian sau teoria generativistă chomskiană). Oricare ar fi perspectiva 
lingvistică teoretică, intercomprehensiunea rămâne o alternativă mereu valabilă pentru 
înlocuirea unei lingua franca prin acest exercițiu, prin această practică conștient angajată 
pe baza unor principii accesibile și relativ simple.  

De asemenea,  privită ca element al unei pedagogii graduale, comprehensiunea poate fi 
văzută ca o etapă preliminară sau intermediară în dobândirea unei limbi în condiții de 
multilingvism și multiculturalism.  

AXIOMELE UNEI PEDAGOGII INTEGRATE. INTERCOMPRENSIUNEA ȘI ACHIZIȚIA LIMBILOR 
MATERNE ȘI STRĂINE, SUCCESIV ȘI/ SAU SIMULTAN 
Pedagogia, lingvistica, didactica limbilor, sociolingvistica, politica lingvistică și 
psiholingvistica se reunesc pentru a sprijini o metodologie de intercompresiune și achiziție 
graduală a limbilor, care instituie o alternativă la lingua franca și se constituie îmtr-un 
mijloc eficient pentru dezvoltarea plurilingvismului și multilingvismului. 

Enunțăm aceste principii sub formă de axiome: 

A. Sistematizarea și continuitatea, conștientizate, unesc intercomprensiunea și 
achiziționarea limbajelor printr-o legătură evidentă de continuitate, contiguitate, transfer și 
amplificare.  

Două dintre cele șase principii fundamentale10 ale pedagogiei sunt accesibilitatea și 
principiul participării active şi conştiente a elevului la predare, învăţare, evaluare. Cu cât 
un conținut este mai accesibil, cu atât este mai ușor de asimilat, accesibilitatea crescând 
odată cu numărul de stimuli și metodele utilizate. 

Intercomprensiunea conștientizată, măcar că luăm în considerare chiar și numai simplul 
fapt al unei atitudini pozitive în fața unui limbaj necunoscut, fără a intra în mai multe 
detalii, poate deveni un argument peremptor în achiziția mai ușoară a limbilor. Exercițiile 
specifice pot transforma o intercomprensiune de la un nivel superior într-o achiziție la un 
nivel inferior, facilitând în același timp progresul mai rapid.  

Poate fi evocată aici inegalitatea, în general sau specifică pentru un anumit învățăcel, între 
nivelul pe care îl atinge în raport cu diferite competențe de înțelegere a vorbirii sau de 
exprimare orală într-o limbă dată și nivelul pe care îl atinge în raport cu diferite 
competențe de înțelegere a textului scris sau de exprimare scrisă. Printr-o punte de 
intercomprehensiune poate fi evitată o scizură derutantă. De exemplu, francezul care 
învață româna va înțelege că, dacă știe deja italiana, citirea și pronunția vor fi mai ușoare, 
dat fiind că, de exemplu, între sistemul vocalic românesc (7 vocale) și cel italian (5 
vocale) există o mai mare similitudine decât între sistemul vocalic francez (16 vocale) și 

 
10 Principiile didactice sunt: 1. Principiul integrării teoriei cu practica; 2. Principiul accesibilităţii şi 
individualizării învăţării; 3. Principiul sistematizării şi continuităţii; 4. Principiul corelaţiei dintre senzorial şi 
raţional, dintre concret şi abstract (principiul intuiţiei); 5. Principiul participării active şi conştiente a elevului la 
predare, învăţare, evaluare; 6. Principiul însuşirii temeinice a cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor. (iTeach, 
s.a.) 
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cel românesc (7 vocale). În plus, trece de la complex la simplu atunci când compară 
franceza cu româna. (Romanet, s.a.). 

B. Similitudinea lingvistică este o poartă către intercomprehensiune și plurilingvism.  

Gramatică contrastivă este o metodă tradițională redutabilă în predarea limbilor străine. 
Familiile de limbi, tipologia limbilor structurează în clase omogene numeroasele limbi ale 
lumii. Intercomprensiunea nu face altceva decât să sublinieze faptele lingvistice care 
unesc limbile.  

Etimologiile comune, dubletele lexicale sau falșii prieteni sunt doar câteva exemple 
situate la nivel lexical ca fenomene izbitoare în facilitarea sau, dimpotrivă, în încetinirea 
achiziției limbajului. 

C. Capacitatea diferențială progresivă conștientizată crește eficiența comunicării.  

Competențele lingvistice sunt grupate în două categorii de bază: a. de înțelegere (orală sau 
scrisă) și b. producție (orală sau scrisă). 

Este cunoscut că deși progresia nu este uniformă între cele două tipuri de competențe, de 
la un nivel la altul, de la cursant la cursant, totuși există o tendință generală de a înțelege 
mai ușor decât de a produce un mesaj într-o limbă în curs de achiziție. Acesta este tocmai 
principiul primordial exploatat de intercomprehensiune. Astfel că, în achiziție, pentru a o 
accelera, putem prevedea exerciții de înțelegere care să depășească nivelul de exprimare – 
de exemplu, B în înțelegere, asociat cu A în exprimare. 

ÎN LOC DE CONCLUZIE 
Politica lingvistică și predarea limbilor străine sunt o extensie naturală a politicii culturale 
europene ce datează de la mijlocul secolului al XX-lea, stipulată fiind prin intermediul 
textul fondator al Convenției11 culturale europene (din 19 decembrie 1954) care prevede 
promovarea limbilor prin educație, prin învățarea limbilor străine în școală și în afara sa12. 

Dacă achiziția limbilor este baza incontestabilă a plurilingvismului, intercomprehensiunea 
lingvistică poate fi considerată baza multilingvismului, iar împreună, achiziție și 
intercomprehensiune, plurilingvism și multilingvism sunt instrumente care pot asigura cu 
succes prezervarea culturilor naționale și pot asigura un contact multicultural și 
pluricultural benefic tuturor. 

A concepe achiziția de limbi ca pe o continuare naturală a intercomprensiunii și a încuraja 
intrecomprehensiunea la o scară generală constituie o pistă esențială pentru dezvoltarea și 
susținerea pluri și multilingvismului.  

 
11 Spre deosebire de recomandări și rezoluții, convențiile obligă statele membre care le-au ratificat.  
12 « Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible,  
a) encouragera chez ses nationaux l'étude des langues, de l'histoire et de la civilisation des autres Parties 
contractantes, et offrira à ces dernières sur son territoire des facilités en vue de développer de semblables études, 
et  
b) s'efforcera de développer l'étude de sa langue ou de ses langues, de son histoire et de sa civilisation sur le 
territoire des autres Parties contractantes et d'offrir aux nationaux de ces dernières la possibilité de poursuivre 
semblables études sur son territoire ». 
Les Etats membres du Conseil de l'Europe conviennent en 1995 (par la Convention-Cadre pour la protection des 
minorités nationales ; 1995, Série des traités européens n ° 157) de :  
« s'engager à promouvoir les conditions propres à permettre aux personnes appartenant à des minorités 
nationales de conserver et développer leur culture, ainsi que de préserver les éléments essentiels de leur identité 
que sont leur religion, leur langue, leurs traditions et leur patrimoine culturel (Titre II, article 5) ». (Beacco, 
2007 : 35-36) 
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O teorie integrată a intercomprehensiunii și a dobândirii limbajului este un sprijin 
substanțial pentru conservarea limbilor și a culturilor – bogății imateriale ale 
patrimoniului mondial13, un patrimoniu care este protejat și transmis din generație în 
generație. 
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ABSTRACT 

The process of teaching and learning Romanian as a foreign language is always 
challenging. This process includes teaching/acquiring grammar. Learning 
Romanian grammar requires constant effort because it is very complex and 
difficult. That’s why it makes the students feel uncomfortable. Sometimes it even 
causes fear. The paper examines the grammatical difficulties encountered by the 
students who study Romanian as a foreign language at Petroleum and Gas 
University of Ploieşti (in the Preparatory Year), as well as the difficulties 
teachers face in teaching grammar to non-native speakers. It also suggests some 
teaching solutions. I analysed the students’ papers and I grouped the data based 
on the charactersitics of the mistakes. The result of this research shows that the 
main errors made by the students are related to gender, plural markers, the 
distinction between clitics in accusative and dative, the use of reflexive verbs. In 
the end, I tried to find solutions for these problems. The conclusion of this paper 
is that students need to be taught grammar through various methodologies and 
approaches and teachers should use imaginative and enjoyable activities in order 
to encourage interaction, to create class dynamics and to make grammar 
acceptable to students. The questionnaire used in the present study shows the 
students’ perception of Romanian grammar. It underlines that attention should be 
focused on active learning. 

KEYWORDS 

Romanian as a foreign language, grammatical errors, grammatical competence, 
teaching strategies, Preparatory Year.  

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

1. INTRODUCERE 
Deşi ȋn ȋnvăţarea unei limbi străine accentul este pus pe atingerea scopului comunicativ, 
cunoaşterea regulilor gramaticale este esenţială, deoarece,  pentru a atinge un scop 
comunicativ, este esenţial să fim în posesia mijloacelor necesare şi nu putem neglija faptul 
că mesajul transmis trebuie să fie corect. De-a lungul timpului, atitudinea specialiştilor 
faţă de importanţa gramaticii  ȋn procesul de predare-ȋnvăţare a limbii romȃne ca limbă 
străină a fost ȋn continuă schimbare:„după ce zeci de ani aceasta a dominat predarea 
limbilor în context universitar, valul metodelor comunicative i-a contestat autoritatea, 
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marginalizând-o sau exilând-o complet de la cursul de limbă, pentru ca azi să asistăm la o 
revenire în forţă a gramaticii în cercetările ultimelor două decenii, ce încurajează practica 
unei învăţări conştiente şi reflexive a limbii.” (Platon 2014, 
http://www.limbaromana.md/?go=numar&n=61)  

Competența de comunicare presupune două dimensiuni complementare: dimensiunea 
lingvistică și dimensiunea pragmatică. Aşa cum spun pragmaticienii, orice act verbal are 
trei componente: componenta locuţionară, care constă în emiterea a unor secvenţe cu o 
anumită structură fonetică, gramaticală şi semantică, componenta ilocuţionară, care 
vizează intenţia vorbitorului şi componenta perlocuţionară, care are în vedere efectul 
obţinut prin rostirea unor enunţuri. Pentru ca un act verbal să fie reuşit şi eficient, trebuie 
în primul rând supus filtrului gramaticalităţii. Potrivit Cadrului European Comun de 
Referinţă pentru Limbi (CECRL), competenţele lingvistice sunt: 

- competenţa lexicală, care constă ȋn cunoaşterea şi capacitatea de a folosi vocabularul 
unei limbi (CECRL: 92); 

- competenţa gramaticală, care constă ȋn „cunoaşterea resurselor limbii şi capacitatea de a 
le folosi” (CECRL: 94); 

- competenţa semantică – controlul pe care elevul/studentul ȋl are asupra sensului 
cuvȃntului (CECRL: 96); 

- competenţa fonologică – capacitatea de a percepe, de a produce şi de a distinge sunetele 
unei limbi (CECRL: 96); 

- competenţa ortografică – cunoaşterea şi producerea simbolurilor din textele scrise 
(CECRL: 97); 

- competenţa ortoepică – capacitatea de a „produce o pronunţare corectă pornind de la 
forma scrisă” (CECRL: 97). 

Aşa cum se menţionează ȋn Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi (2003: 
94), „competenţa gramaticală este capacitatea de a înţelege și de a exprima sensuri, 
producând și recunoscând fraze bine formate conform acestor principii și nu de a le 
memoriza și de a le reproduce ca pe niște formule rigide.” Prin urmare, competenţa 
gramaticală presupune abilitatea studentului de a recunoaşte şi de a produce structuri 
gramaticale şi de a le utiliza eficient. Însuşirea gramaticii limbii romȃne este una dintre 
cele mai mari provocări întâmpinate de studenţii străini care doresc să înveţe limba 
română şi presupune un drum anevoios. Gramatica limbii române este grea chiar şi pentru 
cursanţii care provin din ţări în care se vorbesc limbi asemănătoare cu româna (spaniola, 
portugheza, franceza). Chiar dacă româna este o limbă romanică, are particularităţi 
distincte faţă de celelalte limbi romanice, influenţa slavă şi alte influenţe (greacă, turcă, 
mahiară etc.) făcându-şi simţită prezenţa atât la nivel lexical, cât şi la nivel gramatical. 
Acesta este motivul care i-a determinat pe lingvişti s-o numească „limbă ospitalieră”, 
sintagmă pusă ȋn circulaţie de faimosul romanist Alf Lombard (1969: 646).  

Tipologic, româna este o „limbă flexionară”. O limbă flexionară este greu de asimilat, 
deoarece, pe de o parte, presupune multe afixe, pe de altă parte, unul şi acelaşi afix poate 
avea mai multe funcţii (poate exprima mai multe categorii gramaticale) şi pe lângă aceste 
modificări prin afixe, există şi schimbări la nivelul rădăcinii, deci şi o flexiune internă. 
Dacă la această flexionare excesivă adăugăm şi „capricii” precum formele neregulate, 
obţinem reţeta unei limbi foarte greu de însuşit. 

În lucrarea de faţă, mi-am propus să urmăresc aspectele gramaticale care le ridică 
probleme studenţilor de la Anul pregătitor şi totodată, să evidenţiez provocările pe care le 
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are profesorul în procesul de predare. În acest scop, am analizat lucrările studenţilor, 
înregistrând şi clasificând greşelile pe care aceştia le-au făcut şi am elaborat un chestionar 
alcătuit din 5 întrebări care au vizat felul în care ei percep gramatica, aspectele pe care le 
consideră cele mai dificile, dar şi metodele de predare pe care le-ar prefera. Investigatia s-
a efectuat pe un lot de 100 de studenţi străini înscrişi la Anul pregătitor din cadrul 
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti în perioada 2017-2020. Aceştia sunt originari din 
Angola, Cuba, Siria, Irak, Coreea de Nord, Gabon, Turkemnistan, Azerbaijan. După cum 
se poate observa, cursanţii provin din arii lingvistice diferite, deci grupul este eterogen din 
punct de vedere lingvistic, limba suport fiind limba engleză. Asa cum era de asteptat, din 
analiza datelor înregistrate, am constatat că indiferent de limba maternă, principalele 
dificultăţi vizează flexiunea cuvintelor. În limba română, spre deosebire de alte limbi, 
desinenţa de plural se schimbă în funcţie de gen, categorie gramaticală inexistentă în alte 
limbi, adjectivul se acordă cu substantivul, pronumele în acuzativ şi în dativ sunt reluate 
prin forme clitice, rădăcinile cuvintelor se schimbă, apărând alternanţe fonetice sau chiar 
fenomenul de supletivism. Uneori există prea multe reguli (cum se ȋntȃmplă ȋn cazul 
formării pluralului substantivelor), alteori există prea multe excepţii (cum se ȋntȃmplă ȋn 
cursul conjugării verbelor). Toate acestea fac din limba romȃnă o limbă greu de 
sistematizat şi la fel de greu de ȋnsuşit. 

2. GREȘELI INREGISTRATE 
Principalele dificultăţi pe care studenţii le ȋntȃmpină ȋn ceea ce priveşte flexiunea 
nominală vizează formarea corectă a pluralului, ȋn special ȋn cazul substantivelor neutre, 
utilizarea articolului, acordul adjectivului şi folosirea cliticelor pronominale ȋn acuzativ şi 
ȋn dativ. Ȋn privinţa flexiunii verbale, cele mai mari provocări sunt determinate de 
prezenţa/absenţa sufixului de prezent şi de prezenţa/absenţa morfemului reflexiv. 

Analiza lucrărilor a evidenţiat următoarele greşeli: 

► confundarea desinenţei de plural a substantivelor neutre (se confundă -e cu -uri şi 
invers): creion - creionuri,spital – spitaluri, tren – trene, hotel – hotele, , dulap – 
dulape: 

ü Nu voi circula cu trenele acestea niciodată.  
ü Ea ȋmbracă acea rochie la festivale. 
ü Filmurile acestea sunt noi. 
ü Apartamenturile sunt mari. 
ü Creionurile sunt pe bancă. 

Alegerea desinenţei corecte de plural ȋn cazul substantivelor neutre este o provocare şi 
pentru romȃni uneori. Concurenţa dintre desinenţa -e şi -uri a fost discutată de mulţi 
lingvişti, dar ne-a reţinut atenţia un studiu publicat în 1978 de către Grigore Brâncuş. 
Lingvistul a făcut o statistică şi materialul analizat l-a condus la ideea că desinenţa -uri 
este selectată în general de neutrele monosilabice (curs, corp), în timp ce desinenţa -e este 
preluată de neutrele plurisilabice, mai ales de cele derivate cu sufix (abonament, capsator, 
documentar, organism etc.).  Acest criteriu ar putea fi introdus ȋn procesul de predare a 
limbii romȋne ca limbă străină, dar există şi numeroase excepţii, ceea ce face ca, pentru un 
student străin, să fie aproape imposibil să „ghicească” forma corectă de plural a neutrelor. 

► confundarea desinenţei de plural -i cu -e: maşine, bance: 

ü Acolo sunt două bance. 
ü Maşinele au oprit. 
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► confundarea formei de plural cu forma articulată definit:  

ü Eu prefer două sportul: baschet şi handbal. 
ü Ele vor să cumpere nişte telefonul noi. 

► nerecunoaşterea pluralelor neregulate; soră – suri/soruri, om – omi, noră – 
noare/nore/nori: 

ü Am două suri. 
ü Noarele merg la soacră. 

► nerecunoaşterea genului: 

ü Am primit un căciulă de moş. 
ü Ȋn ziua ăsta am aşteptat să văd zăpadă. 

► omiterea articolului definit/articularea superfluă:  

ü Baschet este un sport. Nu am multă experienţă pentru sport ăsta. 
ü La fel ca baschet, handbal nu este un sport greu.  
ü Cȃnd am fost copil, mi-a plăcut foarte mult fotbal. 
ü Eveniment a fost pe seară pentru că avem Ramadan, aşa că nu putem să 

mâncăm. 
ü Eu sunt fiu ei.  
ü Toate stadioane sunt pregătite pentru meciuri. 
ü Rusia va avea o lună şi jumătate de petrecere, ca toate persoane din 

lume. 
ü Îmi place mult acest sportul. 
ü Mulţi oameniivor să înveţe. 
ü Am fost în acelaşi locul. 
ü Una dintre echipele va fi campionă. 

► acordul greşit al adjectivelor, determinat de bogăţia flexionară a adjectivului:  

ü Maria este înalt. 
ü Cărţile acestea sunt veche. 

► confundarea pronumelor în dativ cu cele în acuzativ şi invers şi confundarea cliticelor 
reflexive cu formele neaccentuate ale pronumelor personale:  

ü te-ai imaginat/o să te imaginezi 
ü M-am dat seama ca nu va putea sa vină.  
ü M-am gândit să o telefonez Loredanei. 
ü L-am sunat ieri pe George să-l aduc aminte .... 
ü El m-a spus că nu m-a uitat. 
ü Eu l-am bucurat foarte mult că vine şi ea. 

► confundarea vebelor de conjugarea I fără sufix cu verbe cu sufix şi invers:  căutez, 
preferez. 

ü Ea cumpărează flori. 
ü Studenţii vor să închiri un apartament. 
ü Studenţii o aprecie pe profesoară. 

► utilizarea greşită a unor verbe reflexive (omiterea morfemului reflexiv): 

ü El îndrăgosteşte de colega lui. 
ü Am gândit la ea.  
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ü Ȋn zilele următoare am stat acasă să ȋnvăţ şi odihnesc. 
ü Acum merg la şcoală ȋnfiecare zi şi pregătesc pentru sesiune. 
ü Am fost la ambasadă. Acolo am ȋntȃlnit cu mulţi angolezi. 
ü Am trezit foarte tȃrziu. 

3. SUGESTII METODOLOGICE  
În procesul de predare a gramaricii limbii române nu există o „reţetă” universală, o 
metodă sau o strategie care să garanteze succesul, dar putem încerca diverse metode şi 
strategii în funcţie de fiecare problemă. Automatizarea pe care o oferă exerciţiile 
structurale este importantă, dar de multe ori, provoacă plictiseală şi de aceea, strategiile 
didactice interactive sunt folosite cu succes. 

În ceea ce priveşte mijloacele de predare, prezentările Power Point şi schemele au un rol 
important, suportul vizual fiind esenţial în cadrul orelor de limba română ca limbă străină. 
Mijloacele audio‒vizuale sunt de un real ajutor. Am folosit la finalul orelor de gramatică, 
ca un fel de sinteză, de recapitulare a noţiunilor nou introduse, resursa video Learn 
Romanian with Nico http://learnromanianwithnico.com (lecţii filmate într-un cadru 
relaxat, cu explicaţii simplificate în limba engleză şi cu inserţii umoristice). Pentru a crea 
o atmosferă cât mai plăcută, am stins lumina şi i-am servit cu floricele, rugându-i să-şi 
imagineze că sunt la cinematograf. Crearea unui climat de familiaritate a produs confort 
psihologic şi a alungat inhibiţia. Astfel, chiar dacă lecţia a fost grea, la final au rămas cu o 
impresie plăcută. De altfel, aşa cum reiese din chestionar, la întrebarea Consideri că 
utilizarea mijloacelor audio-vizuale ajută la o mai bună înţelegere a noţiunilor de 
gramatică? toţi subiecţii chestionaţi au răspuns afimativ.  

Ȋn general, ȋn cadrul orelor de gramatică se folosesc atȃt metode tradiţionale, cȃt şi metode 
moderne. Metoda exerciţiului este utilă, dar nu este suficientă. Am observat, atât din 
activitatea didactică, cât şi din chestionar că dintre toate tipurile de exerciţii, studenţii 
preferă exerciţiile de completare a spaţiilor libere cu forme corecte, exerciţiile de 
modificare şi compunerile gramaticale.  De exemplu, le-a plăcut următorul exerciţiu de 
modificare (inclus ȋn cartea Limba română pentru străini. Gramatica de bază, 2016), 
propus pentru fixarea timpului perfect compus (Krieb-Stoian, 2016: 112). 
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Pentru a exersa acordul adjectivului cu substantivul, am recurs la compuneri gramaticale 
ȋn care să-şi descrie fie diferiţi membri ai familiei, fie obiectele dintr-o încăpere.  

Pentru a fixa verbele reflexive, am recurs la jocul MIMA. Am alcătuit propoziţii cu verbe 
reflexive, le-am scris pe bileţele, iar studenţii au fost împărţiţi în două echipe. Un student 
dintr-o echipă a extras un bilet, a citit ȋn gȃnd propoziţia şi a trebuit „să interpreteze”, iar 
studenţii din cealaltă echipă au avut de ghicit ce vrea să spună. La sfârşit, au scris 
propoziţia pe tablă şi au subliniat verbul reflexiv.  

 
Pentru a consolida verbele de conjugarea I şi mai ales pentru a delimita verbele care 
primesc sufix de cele care nu primesc sufix, am apelat la metoda cubului. Pe fiecare faţă 
a cubului, am scris câte un verb de conjugarea I. Prin rotirea cubului, fiecare student a citit 
câte un verb şi l-a încadrat într-una dintre cele două clase, verbe cu sau fără sufix. La 
final, studenţii au mers la tablă şi au încadrat verbele într-un tabel. Astfel, lecţia nu a fost 
monotonă, iar studenţilor le-a rămas o listă cu verbe, pe care au completat-o ulterior cu 
alte verbe pe care le-au întâlnit în texte sau în exerciţii. Lista a fost adăugată la portofoliul 
pe care l-au avut de realizat până la sfârşitul semestrului. 
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Pentru a remedia greşelile pe care studenţii le fac în utilizarea articolului definit, propun 
metoda ciorchinelui. Pornind de la câteva enunţuri în care apar substantive articulate 
hotărât, studenţii pot observa principalele contexte în care este necesară prezenţa acestuia:  

  1. Baschetul este sportul meu preferat. 
  2. Studenţii străini învaţă limba română. 
  3. Toţi oamenii sunt muritori. 
  4. M-am întâlnit cu toţi colegii.  
  5. Am băut tot ceaiul. 
  6. Pe colegul tău l-am întrebat. 
  7. Scriu cu pixul. 
  8. Mă duc la mare cu trenul. 
  9. Casa aceasta este mare. 
  10. Îmi plac cireşele. 
  11. Mă doare capul.  
 
Ȋnvăţarea inductivă presupune formularea unor reguli pornind de la exemple. Această 
metodă le permite studenţilor să se implice ȋn predare, să-şi ȋnsuşească rolul de partener al 
profesorului şi să-şi formeze propriile mecanisme de ȋnţelegere a gramaticii. Studentul 
devine responsabil de propria ȋnvăţare. El este nevoit să recompună singur, pe baza 
enunţurilor date, regulile de utilizare a articolului hotărȋt enclitic şi astfel, conştientizează 
anumite fenomene gramaticale, iar profesorul devine partener de dialog, fiind doar 
coordonatorul ȋnvăţării prin descoperire. Structurile sunt asimilate ȋn mod plăcut, nu prin 
ȋnvăţare mecanică, studentul avȃnd satisfacţia muncii depuse.  

Ȋn urma observării contextelor de mai sus, studenţii pot obţine următoarea schemă: 
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Pentru a fixa substantivele de gen neutru, am întocmit o listă de cuvinte grupate tematic. 
La fiecare substantiv este indicată şi forma de plural, cu evidenţierea desinenţei.  
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Ȋn ceea ce priveşte folosirea corectă a cliticelor pronominale ȋn acuzativ şi ȋn dativ, avȃnd 
ȋn vedere că utilizarea acestora depinde de cunoaşterea verbelor care impun aceste cazuri, 
am recurs tot la tabele cu verbe care cer cazurile respective. De asemenea, exerciţiile 
structurale de substituţie sunt deosebit de utile. 
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4.  INTERPRETAREA CHESTIONARULUI 
Pentru a afla părerea studenţilor cu privire la importanţa gramaticii, dar şi la gradul de 
dificultate pe care ȋl presupune ȋnsuşirea acesteia şi la metodele preferate, am aplicat un 
chestionar alcătuit din cinci ȋntrebări formulate clar, pe ȋnţelesul tuturor.  
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La ȋntrebarea numărul 1, Consideri că este importantă gramatica ȋn procesul de ȋnvăţare a 
limbii romȃne? Dacă da, de ce?, toţi subiecţii au răspuns afirmativ, ceea ce ȋmpreună cu 
motivarea (Aşa putem să vorbim corect şi mai coerent”/Gramatica este baza pentru orice 
limbă) confirmă premisa acestei lucrări, şi anume aceea că pentru a se atinge scopul 
comunicativ, este esenţial ȋntȃi să se ȋnsuşească instrumentele necesare. 

A doua ȋntrebare a vizat gradul de dificultate resimţit de studenţi. Puşi ȋn situaţia de a 
alege pe o scară de la 1 la 5 o cifră care să indice gradul de dificultate pe care ȋl implică 
ȋnsuşirea gramaticii limbii romȃne (unde 1 ȋnseamnă foarte uşor, iar 5 – deosebit de greu) 
respondenţii au ales cifrele 4 şi 5, ceea ce ȋntăreşte ideea că romȃna are o gramatică foarte 
dificilă. 

La ȋntrebarea nr.3, Ce problemă de gramatică ţi s-a părut cea mai grea?, răspunsurile au 
fost variate. Acest lucru ar putea fi explicat prin deosebirile structurale dintre limba 
maternă şi limba romȃnă. De exemplu, ȋn limba turkmenă nu există gen gramatical. Ȋn 
azeră nu există nici gen, nici articol. Ȋn aceste condiţii, este de la sine ȋnţeles că 
turkemenilor şi azerilor le este foarte greu să ȋnţeleagă genul gramatical. Ȋn portugheză şi 
ȋn arabă nu există genul neutru, ceea ce determină dificultăţi ȋn recunoaşterea acestuia. 
Unii studenţi au optat pentru identificarea genului, alţii pentru conjugarea verbelor, alţii 
pentru utilizarea articolului, iar cei mai mulţi consideră că distincţia ȋntre pronumele ȋn 
dativ şi cele ȋn acuzativ este cel mai greu de făcut. 

La ȋntrebarea Ce activităţi ţi-au plăcut cel mai mult?, studenţii au ales cu precădere 
jocurile şi lucrul ȋn echipă, ceea ce confirmă ipoteza că activităţile lingvistice cu caracter 
ludic-recreativ au succes. 

La ȋntrebarea nr. 5, Consideri că utilizarea mijloacelor audio-vizuale ȋn timpul orelor de 
gramatică ajută la o mai bună ȋnţeleere a noţiunilor prezentate?, toţi subiecţii chestionaţi 
au răspuns afirmativ. 

CONCLUZII 
În învăţarea limbii române, gramatica ocupă un loc important, deoarece, aşa cum au spus 
studenţii în chestionar, „gramatica este baza pentru a învăţa orice limbă”, „aşa putem să 
vorbim corect şi coerent”. Principalele dificultăţi pe care le ȋntȋmpină studenţii străini de 
la Anul pregătitor vizează flexiunea cuvintelor: formarea pluralului, acordul adjectivului 
cu substantivul, determinarea (identificarea contextelor ȋn care este necesară prezenţa 
articolului), conjugarea verbelor, utilizarea cliticelor pronominale. 

Cea mai mare provocare a profesorului care predă gramatica limbii romȃne ca limbă 
străină este găsirea celei mai potrivite metode de predare-învățare. Monotonia şi spaima 
pe care le provoacă complexitatea regulilor gramaticale şi uneori chiar lipsa unor reguli 
exacte trebuie alungate prin interactivitate, joc şi prin crearea unei atmosfere cât mai 
naturale, cât mai relaxate. Metodele tradiţionale trebuie ȋmbinate cu metodele moderne. 
Este de preferat ca profesorul să renunţe la explicaţiile dense, metalingvistice, accentul să 
fie pus pe funcţionalitatea limbii, iar structurile gramaticale să fie sintetizate în scheme şi 
tabele uşor de asimilat. Din chestionar reiese că studenţii au apreciat beneficiile metodelor 
interactive, ale jocului şi ale lucrului în echipă. 
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ABSTRACT 

This article has as main objective the critical analysis of the way in which the 
noun in the dative case is presented in several textbooks for foreign students who 
want to learn Romanian. We will analyze this aspect in the manuals: Teach 
Yoursef Romanian! Romanian for the English Speaking World by Eugenia 
Tănăsescu, Romanian at First Sight by Raluca Suciu and Virginia Fazakaș, as 
well as Essential Romanian by Ana Dorobăț and Mircea Fotea. We aim to 
highlight the strengths and weaknesses, identified in each of these textbooks, not 
in order to make a classification, but with the purpose to identify some useful 
guiding points that both teachers and students can use in the teaching process, 
respectively in the assimilation of information  as  efficient and clear as possible.  
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Acest articol are ca obiectiv principal analiza critică a modului în care substantivul în 
cazul dativ este prezentat în mai multe manuale destinate sudenților străini care vor să 
învețe limba română. Vom analiza acest aspect în manualele: Teach Yoursef Romanian! 
Romanian for the English Speaking World de Eugenia Tănăsescu, Romanian at First Sight 
de Raluca Suciu și Virginia Fazakaș, precum și Essential Romanian de Ana Dorobăț și 
Mircea Fotea. Ne propunem să scoatem în relief punctele tari și punctele slabe, 
identificate în fiecare dintre aceste manuale, nu cu scopul de a face o clasificare, ci cu 
acela de a identifica niște pârghii utile pe care atât profesorii, cât și studenții, să le 
folosească în predarea, respectiv în asimilarea cât mai eficientă și mai clară a informației. 

Pentru studenții străini care vin în România cu scopul de a-și continua studiile în țara 
noastră, învățarea limbii române reprezintă  o provocare din mai multe puncte de vedere. 
Dintre acestea enumerăm doar câteva care țin de nivelul morfologic al limbii: „inexistența 
în limba nativă a unor elemente specifice anumitor categorii gramaticale: absența  
neutrului la arabi și maghiari sau chiar a categoriilor gramaticale: genul la turci/ turcmeni, 
prezența mai multor forme flexionare  în cazul adjectivului românesc și acordul dintre  
substantiv și adjectiv” (Iridon, în Netedu, 2016:100). În cazul substantivului, pe baza 
experienței avute în predarea limbii române ca limbă străină, am constatat că unul dintre 
impedimente este cunoașterea insuficientă a limbii suport, în acest caz, limba engleză, sau, 
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de cele mai multe ori, a noțiunilor ce țin de categoriile gramaticale, inexistente sau diferite 
atât în limba nativă, cât și în limba engleză: „categoria gramaticală a genului, de pildă, 
foarte rar marcată în limba engleză prin opoziția masculin-feminin, realizată prin sufixe ( 
widow-widower, actor-actress) sau prin lexeme diferite (boy-girl, husband-wife, stallion-
mare etc), pune mari probleme celor  nefamiliarizați cu repartizarea tuturor substantivelor 
în cele trei subclase de gen – masculin, feminin, neutru, [...] precum și formele 
corespunzătoare cazurilor.” (Ilie, în Netedu, 2016: 80). 

Totuși, un avantaj, așa cum subliniază și Cristina Iridon în articolul „Dificultăți ale 
predării limbii române la anul pregătitor comparativ cu lectoratele de limbă română” este 
necesitatea învățării acesteia de către studenții străini care aleg să vină în România: „față 
de studenții înscriși la lectoratele din străinătate, pentru care studiul limbii române 
constituie o curiozitate, o pasiune pentru o achiziție lingvistică în plus sau ceva exotic, 
pentru studenții din anul pregătitor care aleg să facă studii în România, acesta este o 
necesitate la care se raportează cu mai multă sau mai puțină determinare.” (Iridon, în 
Netedu, 2016: 99) Un alt mare avantaj îl reprezintă posibilitatea de a comunica în limba 
română cu nativi prin crearea de prietenii  și prin nevoia de a cere informații, de a rezolva 
chestiuni administrative sau ce țin de cotidian: cumpărături, plata facturilor, comanda la 
restaurant etc. 

În acest articol ne propunem să analizăm critic modul în care este prezentată, în manualele 
dedicate studenților străini, una dintre categoriile gramaticale ale substantivului: cazul, 
mai exact cazul dativ, așa cum am subliniat de la începutul articolului, în cele trei 
manualele menționate în primul paragraf. În Gramatica limbii române, vol. I, categoria 
gramaticală a cazului este definită în următorul mod: „cazurile exprimă raporturile în care 
se găsește substantivul, articolul, adjectivul, pronumele, numeralul sau participiul cu alte 
cuvinte din propoziție sau frază. [...] Totalitatea formelor cauzale (la ambele numere) 
reprezintă declinarea.” (Gramatica limbii române, 1966) În cele ce urmează, vom analiza 
modul în care este teoretizat și aplicat prin crearea de itemi diverși, substantivul în cazul 
dativ, precum și raporturile dintre substantiv și celelalte părți de vorbire pentru care este 
regent. După o expunere a modurilor în care autorii au abordat acest aspect, vom încerca 
să propunem noi un model de predare a cazului dativ prin care, îmbinând punctele tari 
identificate în fiecare dintre manualele cercetate, să venim în sprijinul studenților străini în 
procesul învățării limbii române prin crearea unor exerciții menite să faciliteze înțelegerea 
cât mai rapidă și eficientă a materialului predat. 

În manualul Romanian at First Sight de Raluca Suciu și Virginia Fazakaș, cazul dativ se 
studiază complementar, substantivul fiind abordat împreună cu adjectivele pronominale 
posesive. Se pornește  de la exemplul : „prietena mea (N/A, sg.), prietenei mele (G/D 
sg.)”, apoi prin exemplificarea unor sintagme nominale alcătuite din  substantiv+adjectiv : 
„prietenă  bună (N/A, sg.), prietenei bune (G/D sg.). Ulterior, este folosit substantivul 
„prieten”   la forma de singular și plural, feminin și masculin în grupul verbal, având ca 
centru verbul „a scrie”: îi scriu prietenului/ lui/ lui Dan. După această exemplificare 
succintă, în partea  destinată exercițiilor  regăsim  două tipuri de exerciții: unul de tip 
întrebare/răspuns în care substantivul este articulat cu articol nehotărât, iar celelalte sunt 
exerciții de completare a spațiului liber cu forma corectă a substantivului în dativ. 

Unul dintre punctele tari ale modului în care este prezentat substantivul în cazul dativ este 
folosirea sintagmelor nominale substantiv+adjectiv, respectiv substantiv+adjectiv 
pronominal posesiv, astfel încât studentul are o viziune complexă a flexiunii dintr-un caz 
în altul care creează o imagine mai clară asupra transformărilor care apar nu doar în cadrul 
substantivului ca parte de vorbire distinctă. În ceea ce privește partea teoretică, nu sunt 
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prezentate toate detaliile de la început, pe baza exercițiilor oferite, studenții, ajutați de 
profesor, descoperă modul în care se schimbă forma articolului nehotărât  în G/D. 

În cel de-al doilea manual Teach Yoursef Romanian! Romanian for the English Speaking 
World de Eugenia Tănăsescu, autoarea abordează acest aspect în mod opus. Dacă în 
manualul Romanian at first sight, substantivul în cazul dativ este studiat prin prezentarea 
formelor acestuia cu articol hotărât, în acest manual se pleacă de la un tabel în care este 
exemplificată flexiunea cu articol nehotărât. Exercițiile folosite în acest caz sunt itemi 
semiobiectivi  de completare a spațiilor libere cu substantivul corespunzător și, în același 
timp, cu forma pronumelui personal în dativ folosit cu perfectul compus. Pentru a vedea 
modul în care studenții au înțeles schimbările ce apar în forma substantivului este creat un 
exercițiu de rescriere corectă a unor propoziții în care sunt folosite substantive cu forme 
de singular în loc de forme de plural și forme incorecte ale articolui nehotărât. 

În acest manual, unul dintre punctele tari este crearea de exerciții care permit înțelegerea 
analogiei dintre substantiv și pronume, mai exact formele clitice ale acestuia în dativ 
folosite cu timpul perfect compus. De exemplu, pe baza enunțului „ I-am cerut doctorilor 
un sfat.”, studentului îi va fi mai ușor să înțeleagă că forma corectă a pronumelui este „le”, 
deoarece substantivul doctori poate fi înlocuit cu pronumele personal, persoana a III-a, 
plural, a cărui formă de dativ este cea menționată anterior.  Dacă vom traduce exemplul în 
limba engleză „I asked the doctors for advice”, vom putea scoate în relief o particularitate 
a limbii române, și anume faptul că, în limba română, substantivul în cazul dativ este 
anticipat de o formă clitică a pronumelui personal, așezată înaintea verbului la timpul 
perfect compus. 

În cel de-al treilea manual, Essential Romanian de Ana Dorobăț și Mircea Fotea, 
substantivul în cazul dativ este prezentat de Ana Dorobăț și Mircea Fotea mai detaliat 
decât în celelate manuale, iar atenția este îndreptată aproape exclusiv asupra acestui 
aspect, lăsând deoparte alte noțiuni gramaticale. Nu doar declinarea substantivului comun 
în cazul dativ este prezentată de cei doi autori, ci și substantivul propriu: nume proprii și 
nume geografice. Sunt prezentate și excepțiile de la regulă la femininul substantivelor 
proprii la nume precum Carmen, Lili, Gabi unde se aplică aceeași regulă ca la numele 
proprii masculine. Exercițiile sunt diverse și mai numeroase. Pentru primul item este 
prezentat ca model un substantiv la N/A, articulat cu articol hotărât și cu articol nehotărât 
care trebuie pus la forma de dativ.  Celelalte exerciții sunt asemănătoare în formă, variind 
numărul, genul și tipul articolului folosit. 

Unul dintre punctele tari este prezentarea mai detaliată a părții teoretice și numărul mai 
mare de exerciții prin care studenții pot exersa și demonstra înțelegerea conținutului 
teoretic prezentat. Un alt aspect luat în considerare de autorii este aducerea în discuție a 
pronumelui relativ/interogativ cui, prezentat cu scopul de a-i ajuta pe studenți să înțeleagă 
ce formă a substantivului să folosească. În exemplul „I gave the book to the boy”, 
întrebarea to whom?/cui o punem verbului regent, iar traducerea echivalentă, în limba 
română, pentru to the boy este băiatului. 

În cele trei manuale am identificat lipsuri, care luate ca ansamblu, pot fi umplute prin 
combinarea itemilor folosiți, prin prezetarea părții teoretice într-un mod clar, prin oferirea 
de exemple și folosirea analogiilor. Evident că cel mai mare impediment în predarea 
limbii române ca limbă straină este folosirea limbii engleze ca limbă-punte pentru 
învățarea acesteia, dar și lipsa unor noțiuni gramaticale din limba maternă a studentului 
sau necunoașterea teoretică a acestora din limba engleză, așa cum am specificat anterior.  

O abordare prin care studenții străini pot avea o înțelegere mai clară a informației  este 
folosirea traducerilor din limba engleză în limba română sau din limba română în limba 
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engleză. Pe baza acestora studenții pot sesiza topica, forma substantivului, anticiparea 
pronumelui, formă clitică, atunci când folosim timpul perfect compus sau schimbările care 
intervin atunci când substantivul este urmat de un adjectiv propriu-zis sau un adjectiv 
pronominal posesiv. Folosind punctele tari identificate în cele trei manuale, vom propune 
un model teoretic de predare a substantivului în cazul dativ, urmat de construirea de itemi 
diferiți care să-i ajute pe studenți să-și însușească noile cunoștințe într-un mod cât mai 
limpede și cât mai puțin cronofag. 

 
Excepții: În cazul numelor proprii feminine Carmen, Lili, Gabi, Mimi, Jeni etc se aplică 
regula de la forma de masculin; 

*La unele nume proprii, normele actuale admit variante de flexiune: Floricicăi/Florichii, 
Ilenei/Ileanei ( DOOM 2, 2010) 

I. DATIVUL SUBSTANTIVELOR, AL PRONUMELOR ȘI AL ADJECTIVELOR POSESIVE 
N/ A sg.                 G/ D sg. 
Colega mea/ colega noastră   colegei mele/ colegei nostre 
Colegă inteligentă    colegei inteligente 
Colegul meu/ colegul nostru   colegului meu/ colegului  nostru 
Coleg inteligent     colegului inteligent 
 
N/ A pl.      G/D pl. 
Colegele mele/colegele noastre   colegelor mele/colegelor noastre 
Colege inteligente                                                         colegelor inteligente 
Colegii mei/ colegii noștri                                            colegilor mei/colegilor noștri 
Colegi inteligenți     colegilor inteligenți 
 
Îi telefonez  studentului. / Îi telefonez lui.  
Îi telefonez studentei. Îi telefonez ei. 
Le telefonez studentelor. Le telefonez (lor). 
Le telefonez studenților. Le telefonez (lor). 
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 II. PRONUMELE PERSONAL ÎN DATIV FOLOSIT CU PERFECTUL COMPUS. ANTICIPAREA 
SUBSTANTIVULUI ÎN DATIV PRINTR-O FORMĂ CLITICĂ A PRONUMELUI PERSONAL 
Elena mi-a cumpărat flori.  Elena bought me flowers. 
Elena ți-a cumpărat flori. Elena bought you flowers. 
Elena i-a cumpărat flori. Elena bought him/her flowers. 
Elena ne-a cumpărat flori. Elena bought us flowers. 
Elena v-a cumpărat flori. Elena bought you flowers. 
Elena le-a cumpărat flori. Elena bought them flowers. 
 
Atenție: 

I-am cumpărat fetei o carte. 
I-am oferit băiatului un pix. 
Le-am dat studenților un exercițiu la test. 
Elena i-a dat unui prieten telefonul. 
Această propunere de predare a substantivului în cazul dativ are la bază partea teoretică pe 
care autorii celor trei manuale analizate o folosesc și de la care am preluat punctele tari pe 
care le-am identificat în fiecare dintre acestea. Am pornit de la modelul folosit de Eugenia 
Tănăsescu în manualul Teach Yourself Romanian! Romanian for the English Speaking 
World, prin crearea unui tabel care conține formele substantivului în cazul dativ la 
numărul singular și plural, la cele trei genuri, atât substantive cu articol hotărât, cât și cu 
articol nehotărât. Ulterior, am adus în discuție și substantivele proprii, pe care autoarea le 
lasă deoparte, folosind ca mod de prezentare a conținutului tot tabelul. Evidențierea 
excepțiilor substantivelor proprii feminine nu lipsește, fiind prezentată imediat sub tabel. 
Acest aspect este menționat de Ana Dorobăț și Mircea Fotea în manualul Essential 
Romanian, într-un mod lapidar, prin oferirea de exemple de  enunțuri care conțin nume 
proprii la genul masculin și feminin: „Telefonez lui Ștefan./ Trimit scrisoarea lui George./ 
Ofer Elenei un buchet de flori/ Explic lui Carmen (Lili, Gabi…) situația.” (Dorobăț; 
Fotea,1999: 222) 

După oferirea de exemple a modului de transformare a substantivelor comune și proprii în 
cazul dativ, am evidențiat acest aspect și în cazul sintagmelor nominale, oferind exemple 
de transformare de la forma de N/A la cea de D/G, sintagmele nominale cu centrul 
substantiv, alcătuite dintr-un substantiv+adjectiv, respectiv substantiv+ adjectiv 
pronominal posesiv. Acest tip de abordare este folosită de Raluca Suciu și Virginia 
Fazakaș în manualul Romanian at First Sight, o abordare folositoare pentru studenții 
străini care percep, în acest mod, global transformările aferente cazului dativ, transformări 
care nu apar în limba engleză:  I write to my beautiful sister./ Îi scriu surorii mele 
frumoase. Ulterior, folosind tot modelul creat de cele două autoare, am creat exemple prin 
care substantivele în cazul dativ sunt înlocuite cu formele nonclitice ale pronumelui 
personal, cu mențiunea că în manual s-a strecurat o greșeală, în exemplele: „Îi scriu 
prietenilor mei./ Îi scriu prietenelor mele.”, înlocuite corect cu echivalentul clitic: „Le 
scriu lor”. (Suciu; Fazakaș, 2006:196) 

La finalul prezentării conținutului teoretic al substantivului în cazul dativ, am luat în 
calcul un alt aspect foarte important în ceea ce privește predarea acestui material: 
pronumele personal în dativ folosit cu perfectul compus și anticiparea substantivului în 
dativ printr-o formă clitică a pronumelui personal. Prin oferirea de exemple care conțin 
formele clitice în dativ ale pronumelui personal, studenții pot observa poziția pronumelui 
care este anterioară verbului la timpul perfectul compus, precum și forma acestuia. După 
evidențierea acestei particularități, am continuat după modelul propus de Eugenia 
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Tănăsescu prin enumerarea formelor clitice ale pronumelui în dativ și oferirea de exemple 
care conțin aceste forme, dar și exemple care ilustrează felul în care substantivul în dativ 
este anticipat de o formă clitică a pronumelui personal, atunci când substantivul poate fi 
înlocuit cu o formă a pronumelui de persoana a treia, singular și plural:  „Cine i-a cerut 
sfatul directorului?/ Consiliul profesoral i-a acordat unui elev o bursă de merit./ I-au dat 
secretarei un calculator nou./ Le-au dat secretarelor manuale noi.” (Tănăsescu, 
2013:188). Exemplele oferite de mine urmează aceeași abordare. 

În cele ce urmează, vom propune itemi diverși prin care partea teoretică va putea fi 
aplicată și însușită de studenți: 

1. Completați cu substantive în dativ: 
Exemplu: Mâine îi cumpăr  .............( băiat) un caiet nou.    
             Mâine îi cumpăr băiatului un caiet nou. 
 
a) Îi ofer ..........( vecină) un buchet de flori. 
b) Le cer un sfat ..........( prieteni). 
c) Maria îi explică ............(copil)  exercițiul. 
d) Directorul le  spune .............( secretare) cât va dura ședința. 
e) Ion le aduce un pachet ............(niște muncitori) 
f) Merg la poștă să trimit un pachet ......(un client). 
g) George îi cumpără......... (Alina) ciocolata sa preferată. 

 
2. Rescrieți propozițiile următoare, corectând greșelile: 

a) I-am cerut părinților un nou telefon. 
b) Ți-am mulțumit șoțului pentru ajutor. 
c) Mi-am citit copiilor o poveste nouă. 
d) Ne-a explicat colegilor de ce a întârziat. 
e) I-a răspuns la scrisoare fetei frumoasă. 
f) Mihai i-a telefonat prietenei mea. 
g) Profesorul îi arată unor elev rezultatul. 

 
3. Traduceți în engleză următoarele enunțuri: 

a) I-am dat colegului o carte interesantă. 
b) Elena i-a anunțat că este bolnavă. 
c) Mama l-a certat pe Andrei. 
d) Prietena mea le-a făcut părinților o vizită. 
e) Băiatul i-a răspuns la mesaj colegei sale. 
f) Le-am scris bunicilor o scrisoare lungă. 
g) Directorul le-a oferit angajaților o zi liberă. 

 
Cei trei itemi: de completare, de rescriere corectă și de traducere înglobează aspectele care 
ar putea pune în dificultate studenții străini în procesul de însușire a cunoștințelor. Itemii 
sunt construiți pentru a testa înțelegerea teoriei prezentate anterior. Primul exercițiu 
conține substantive la genul masculin și feminin, numărul singular și plural, nearticulate și 
articulate cu articol nehotărât, dar și substantive proprii pentru a acoperi cât mai eficient 
declinarea substantivului în cazul dativ. Cel de-al doilea exercițiu are la bază verificarea 
atenției studenților care trebuie să identifice greșeala din enunț și să o corecteze. Prin acest 
tip de exercițiu, studenții exersează corespondența dintre substantiv și forma clitică a 
pronumelui personal care-l anticipează prin raportarea la numărul și genul substantivului 
care îi ajută să identifice forma corectă a cliticului. Traducerile enunțurilor din limba 
română în limba engleză reprezintă cea de-a treia sarcină de  lucru a studenților. 
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Traducerile efectuate îi ajută pe studenți să stabilească diferențele dintre cele două limbi, 
să le identifice și să se familiarizeze cu acestea. 

Dificultățile predării limbii române ca limbă străină sunt numeroase și un factor esențial în 
depășirea acestora este modul în care profesorul livrează conținutul. Modelul de predare/ 
învățare propus reunește punctele tari identificate în cele trei manuale analizate, acesta 
urmează o structură sistematică, pornind de la partea teoretică de prezentare a flexiunii 
substantivului în dativ la schimbările care intervin în sintagmele nominale și la analogia 
dintre substantiv și forma pronumelui personal, respectiv anticiparea substantivului cu 
ajutorul unui clitic, antepus verbului la timpul perfect compus. Partea teoretică, 
concretizată prin sarcinile de lucru pe care studenții trebuie să le rezolve, are ca  obiectiv 
principal asigurarea retenției și a transferului informației prin folosirea întregului suport 
destinat învățării materialului predat în itemii creați pentru consolidare și evaluare. 

Demersul de a analiza critic modul în care același conținut este teoretizat și aplicat în mai 
multe manuale, în acest articol substantivul în cazul dativ, este util atât profesorilor, cât și 
studenților, pentru că, prin prisma mai multor expuneri, putem identifica elementele cheie 
care sunt necesare în procesul de predare/ învățare a conținutuului, ce lipsește, ce trebuie 
îmbunătățit în acest demers și ce strategii didactice, respectiv  ce mijloace sau ce tipuri de 
itemi sunt mai potriviți pentru ca studenții să aibă o viziune cât mai largă, simplificată și 
comprehensibilă asupra noțiunii predate. 
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ABSTRACT 

Reading means solving the problems posed by the text. Therefore, learners need 
to discover, develop and experiment the text with appropriate strategies that they 
will later automate. The development of written comprehension competence 
cannot be limited to working on graphophonological correspondences, as 
decoding does not necessarily induce comprehension. The definition of 
understanding can be the ability to build, starting from the text and from previous 
knowledge, a coherent mental representation of the situation evoked by the text. 
The perception and understanding of words and sentences in the text is only a 
transitional stage in this process of understanding. This article aims to identify 
some strategies to facilitate students’ access to the meaning of texts of various 
types in Romanian as a foreign language of study. We will study some reading 
models available in the didactic research, because the knowledge of reading 
models is the basis of the fundamental didactic decisions that the teacher must 
take when developing a strategy for approaching a text. 

KEYWORDS 

written comprehension, reading, Romanian as a foreign language of study. 
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1. INTRODUCERE 
Începând cu anii `70, odată cu apariția metodei comunicative, a fost regândită și abordarea 
lecturii în limbă străină. Astfel, apar lucrări teoretice care prezintă demersuri noi pentru a 
lucra înțelegerea textelor exploatate la ora de limba străină și descoperim posibilități de a 
efectua lectura, altfel decât prin lecturi liniare sau traducerea textelor, ceea ce ne permite 
să le propunem cursanților documente scrise încă de la începutul învățării unei limbi 
străine. 

Studiind noile demersuri din didactica lecturii în limbă străină, am remarcat că producția 
teoretică a fost și este încă foarte impregnată de conceptele „abordare globală”, concept 
propus de Sophie Moirand în cartea Situations d’écrit (1979) și „lectură interactivă”, 
concept lansat în cartea Lectures interactives (1991) de Francine Cicurel. Descoperirea 
progresivă a sensului, recomandată de aceste două autoare, s-a dovedit a fi o metodă 
inovatoare și eficientă pentru înțelegerea documentelor scrise în limbă străină. 
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Lectura interactivă este o metodologie pentru lectura în limbă străină propusă de Francine 
Cicurel și a fost inspirată în mare parte din modelele de lectură ale vremii sale, în special 
de abordarea globală avansată de Sophie Moirand. În modelul de lectură propus de 
Cicurel, lectura este întotdeauna activă, ea pune în interacțiune constantă textul și 
cunoștințele anterioare ale cursantului-cititor. După Cicurel, înțelegerea unui text constă în 
combinarea recunoașterii elementelor codului lingvistic și cunoștințele cititorului în limba 
sa maternă. Lectura este astfel concepută ca interacțiunea acestor două competențe, 
competența lingvistică și competența culturală. Această metodologie ar trebui să ghideze 
și să inspire și designul manualelor de RLS. 

OBIECTIV 
Această lucrare își propune o reflecție asupra principalelor caracteristici ale abordării 
globale și ale lecturii interactive și asupra aplicării lor practice în clasă. Ne propunem să 
prezentăm aceste modele de lectură și să evidențiem strategiile pe care le propun acestea 
pentru a efectua abordări mai eficiente și creative pentru a lucra înțelegerea documentelor 
scrise în cadrul cursului de RLS. 

2. MODELUL DE LECTURĂ PROPUS DE SOPHIE MOIRAND  
În cartea Situations d’écrits (1979), Sophie Moirand prezintă un nou model de lectură: 
lectura globală - care constă în transferul în limbă străină a obiceiurilor și strategiilor pe 
care cititorul le are deja în limba sa maternă, și anume, perceperea globală a cuvintelor și 
propozițiilor și construirea sensului prin identificarea arhitecturii textului, cunoștințele 
extra-lingvistice ale cititorului, precum și intențiile sale de lectură.  

Această abordare oferă o alternativă la citirea liniară, la tendința de a descifra fiecare 
cuvânt al unui text: practică pe care nu o facem în limba maternă. Textul trebuie perceput 
ca un întreg, ca o imagine. Abordarea globală face posibilă lucrul cu documente scrise 
autentice, chiar și cu studenți începători, deoarece li se cere să surprindă sensul global, 
chiar dacă nu pot încă să înțeleagă toate cuvintele din text. Acest minus lingvistic va fi 
atenuat de alte competențe deținute de cursantul-cititor. 

Sophie Moirand definește competența de lectură ca fiind capacitatea de a găsi informațiile 
pe care le căutăm într-un text, de a le înțelege și a le interpreta în mod independent. 
Această competență ar fi formată din trei competențe: competență lingvistică, 
competență discursivă și competență referențială sau culturală. Sophie Moirand subliniază 
și importanța respectării și luării în considerare a strategiilor cognitive pe care cititorul le 
folosește în limba sa maternă pentru a încerca să le transpună în lectura într-o limbă 
străină. Prin urmare, citirea într-o limbă străină trebuie să fie cât mai aproape de lectura în 
limba maternă, adică trebuie să încercăm să facem lectura mai puțin artificială în clasă. 
Pentru aceasta, Sophie Moirand subliniază importanța care trebuie acordată situației de 
comunicare în care a fost produs documentul, precum și obiectivelor de lectură ale 
cursantului-cititor. 

Pentru Sophie Moirand (1979), un text nu poate fi înțeles sau interpretat fără a ține cont de 
situația sa de producere (cine scrie, cui, de ce ...). O mulțime de informații despre situația 
de producere a unui text sunt furnizate de contextul, sau mediul în care acesta este 
publicat. În mod ideal, un text folosit în clasă nu trebuie niciodată privat de contextul său. 
Adesea, documentele utilizate în manuale, chiar dacă sunt autentice, acestea sunt foarte 
des decupate din contextele lor deși aceste informații sunt indicii foarte importante în 
descoperirea sensului. 
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Un alt punct foarte important pentru Sophie Moirand se referă la faptul că trebuie să se 
țină cont de motivațiile și intențiile lecturii, deoarece acestea vor influența modul în care 
cititorul va da sens unui text. Când citim voluntar un text, o facem cu un obiectiv, citim 
pentru că dorim să aflăm ceva și această dorință de a ști va motiva. Sophie Moirand 
subliniază că în situațiile școlare se pierde complet autenticitatea actului de lectură, pentru 
că nu avem un obiectiv de lectură, în afară de actul lecturii în sine. Acesta este motivul 
pentru care lectura într-o clasă de limbă străină se rezumă, de cele mai multe ori, cu 
explicarea vocabularului și a gramaticii. Elevii, fără a avea un obiectiv de lectură, nu 
dezvoltă nici strategii de citire, nici de creare a sensului. Pentru Sophie Moirand: « seuls 
des objectifs de lecture bien définis pourront déterminer ce qu'on va lire (le choix des 
textes) et comment on va le lire (les stratégies de lecture) »/ „numai obiectivele de lectură 
bine definite pot determina ce vom citi (alegerea textelor) și modul în care vom citi 
(strategii de lectură)” (Moirand, 1979:19). Aceste obiective de lectură în clasa de limbi 
străine pot fi simulate prin cerințe de lectură. Aceste cerințe trebuie să-l facă pe cursantul-
cititor să utilizeze strategii de lectură variate, precum și să-i ofere senzația de lectură cu un 
scop, pentru a îndeplini o sarcină. 

În abordarea propusă de Sophie Moirand, cerințele de lectură au ca scop, de asemenea, să-l 
facă pe cursant să progreseze puțin câte puțin în înțelegerea documentului și descoperirea 
sensului. Cerințele de lectură, informațiile despre situația de producere a documentului, 
precum și indiciile grafice și iconografice vor servi drept indicii pe care cursantul-cititor 
se va putea baza pentru a intra în text și pentru a face ipoteze despre conținutul acestuia. 

În timpul lecturii, cititorul nu este pasiv, el face ipoteze despre sensul textului, încearcă 
să-l anticipeze. Aceste ipoteze, pe care el le va confirma sau infirma pe măsură ce citește, 
pot fi stimulate de aspecte vizuale, de forma și genul textului sau de cunoștințele 
anterioare ale cititorului. 

Pentru a rezuma abordarea globală a textelor, Jean-Pierre Cuq și Isabelle Grucca (2005) 
au analizat demersul de lectură propus de Sophie Moirand și l-au descompus în două faze 
principale. În prima fază se realizează perceperea întregului text pentru a observa 
caracterul său iconic și pentru a identifica mărci importante precum: titluri, subtitluri, 
intertitluri, elemente tipografice, fotografii etc. Această primă fază este un moment de 
observare care va permite cititorului să se familiarizeze cu textul și să adune informații 
importante despre genul său. 

Într-o a doua etapă, lectura va fi orientată către anumite elemente foarte importante pentru 
a iniția înțelegerea textului. Aceste elemente sunt: identificarea cuvintelor cheie, 
perceperea organizării textului prin identificarea elementelor logice, retorice, deictice, 
spațio-temporale și elemente anaforice, importanța acordată începutului și sfârșitului de 
paragraf și căutarea elementelor de ordin enunțiativ. La sfârșitul acestei faze, cursantul ar 
trebui să poată răspunde la întrebările: „cine?”, „ce?”, „unde?”, „când?”, „cum?”, „de 
ce?”. Prin urmare, obiectivul principal al acestei abordări este de a construi sensul global 
al textului, fără a fi neapărat necesar să parcurgem o citire liniară sau o descifrare a 
textului. 

Sophie Moirand în cartea sa Situations d’écrit, publicată în 1979, oferă diferite tipuri de 
practici neliniare pentru formarea competenței de înțelegere scrisă în limbă străină, 
subliniind rolul pe care îl poate juca presa și oferă anumite propuneri metodologice pentru 
lectura textelor informative. 

Sophie Moirand propune o abordare a textelor care ar putea fi împărțită în două faze: 

1. Analiza globală:  
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A. Am putea să propunem o primă serie de scanări ale întregului text, care să le permită 
cursanților să acceadă la sensul general, să aibă o idee globală despre conținut pornind de 
la recunoașterea indiciilor purtători de semnificație (titlu, subtitlu, imagini etc.). 

Este necesar să le arătăm debutanților că pot înțelege un text fără a fi neapărat capabili să 
surprindă fiecare detaliu și să traducă fiecare termen, este necesar să îi facem conștienți de 
strategia de înțelegere pe care o dezvoltă în limba maternă. 

Abordarea globală a textelor constă în conducerea cursanților, într-o primă etapă, la 
găsirea indiciilor textuale care să le permită să facă predicții asupra arhitecturii textului și 
să formuleze ipoteze asupra sensului său, dar și să verifice în textul în sine aceleași 
ipoteze făcute anterior. 

B. Sophie Moirand (1994: 24) propune câteva etape ale abordării care are drept scop 
reducerea marjei de opacitate a textului: 

- percepere semnelor vizuale semnificative: orice text scris are o funcție iconică 
considerabilă, iar fotografiile, desenele, titlurile, efectele tipografice sunt semne 
importante în timpul unei abordări globale; 

- identificarea cuvintelor cheie și a punctelor forte ale textului: prin întrebări cheie, 
identificăm elemente apropiate formal – derivate sau elemente apropiate semantic - 
hiperonime etc. 

- pornind de la aceste repere, căutarea arhitecturii textului și reflecția asupra funcțiilor 
acestor elemente; 

- intervenția datelor sociologice, politice, culturale etc. (extra-lingvistice), care vor 
clarifica semnificația acestei organizări a textului și relațiile semantice dintre elementele 
relevante ale discursului; 

- discuții între cursanți cu privire la sensul pe care fiecare îl oferă textului. 

2. O analiză mai detaliată a regularităților de ordin formal (articulatori retorici, elemente 
anaforice precum pronume, adjective posesive, demonstrative etc.), de ordin tematic 
(informații referitoare la organizarea discursului pentru o anumită arie de referință), de 
ordin enunțiativ (informații referitoare la dimensiunea pragmatică a textului, de exemplu 
cine scrie? de ce? unde? când? etc.) 

IDENTIFICAREA INDICIILOR FORMALE 
Indiciile formale sunt reprezentate de informațiile pur iconice (tipografie, alineate, scheme 
etc), dar și de modele sintactico-semantice care țin cont de arhitectura textului (articulatori 
retorici, elemente anaforice etc) 

IDENTIFICAREA INDICIILOR TEMATICE 
Pentru ca cititorul să reconstituie sensul, nu este suficient să identifice indicii tematice, ci 
este necesar să știe și să le clasifice, să le grupeze, să le structureze în funcție de 
referințele extra-lingvistice ale textului. 

IDENTIFICAREA INDICIILOR ENUNȚIATIVE 
Cine scrie? Pentru cine scrie? Unde scrie? Când? Cu ce obiective? 

Sophie Moirand oferă un model în care se disting următoarele componente de bază: 

a. Cititorul: statutul său, rolul său, „povestea” lui etc. 
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b. Relații cititor / scriitor: tipul de relații și / sau mai ales reprezentările pe care și le face 
cititorul despre scriitor. 

c. Relația cititor / scriitor și document: documentul produce un efect asupra cititorului, un 
efect care nu este întotdeauna conform cu cel imaginat (și / sau dorit) de către scriitor. 

d. Relațiile cititor / document și extra-lingvistice: influența tipului de referent; cunoștințele 
cititorului; unde și când face lectura. 

PROIECTUL DE LECTURĂ ȘI ETAPELE LECTURII 
Învățarea lecturii câștigă atunci când cursanții au un proiect de lectură sau obiective 
definite înainte de a aborda un text. 

Proiectele de lectură sau obiectivele lecturii în context școlar pot fi multiple: de obicei, 
citim pentru a ne informa, a învăța, a îndeplini o anumită sarcină etc. 

Pentru a facilita învățarea cursanților, este esențial să segmentăm sarcina de lectură în trei 
etape: pre-lectură, lectură, după lectură. 

1. Pre-lectura 

Pre-lectura sau pregătirea pentru lectură este un pas esențial pentru a facilita intrarea în 
text și formularea de ipoteze. Acest pas este dedicat pregătirii cursantului pentru textul pe 
care urmează să-l citească, asigurându-ne că are cunoștințe despre subiect, despre 
realitatea socio-culturală a textului și, dacă este necesar, furnizarea acestora.  

Vocabularul este un instrument esențial pentru înțelegere și înainte de a aborda citirea 
unui text (capitol de roman sau text informativ), ar fi necesar să se prezinte cuvintele cheie 
și unitățile lexicale care pot cauza probleme. Există mai multe moduri de prezentare a 
vocabularului: folosind definiții, prin intermediul contextului, oferind traduceri, cu 
ajutorul unui cuvânt sau a unei expresii al cărui sens este apropiat de cel pe care trebuie 
să-l găsim. 

După ce au fost făcuți acești pași, cursanților li se poate cere să privească textul de la 
distanță și să surprindă anumite elemente contextuale sau alte elemente (ilustrații, titluri, 
subtitluri, cuvinte cheie etc.) care îl pot ajuta să formuleze o primă ipoteză asupra sensului 
global. 

Este important să-i orientăm pe cursanți spre utilizarea unei grile de analiză a textului care 
are meritul de a provoca reflecția în rândul cursanților și de a-i face să conștientizeze 
diferiții factori inerenți comunicării. Această grilă se referă la criterii specifice, precum : 

- natura mesajului (o scrisoare, un articol din ziar, un extras dintr-un roman etc.); 

- natura codului (limba este îngrijită, corectă, familiară, argou, limbaj tehnic etc.); 

- natura referenților (Cine sunt referenții? Sunt reprezentați prin pronume? perifraze? etc. 
Sunt criticați, apreciați?); 

- natura receptorului (Cui îi este destinat mesajul? Receptorul este prezent în mesaj? etc.); 

- natura emițătorului (Este o persoană? Este un grup? Este emițător contemporan? 
Vorbește despre el? Își exprimă opinia? etc.) 

2. Lectura 

Intrarea în text poate fi urmată de o primă lectură tăcută în timpul căreia elevii sunt rugați, 
de exemplu, să colecteze ideile principale sau anumite informații generale. În cazul unei 
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povești, ar putea fi identificarea personajelor principale, a locurilor în care se desfășoară 
acțiunea, pentru a face o listă cu evenimente importante. 

Pentru a verifica rapid înțelegerea acestor informații, putem utiliza: întrebări adevărat / 
fals, întrebări orale sau scrise, diverse grile. 

Se recomandă să recitim încă o dată textul în tăcere, astfel încât cursantul să poată colecta 
toate informațiile relevante, să le clasifice și să le pună în relație. 

Evaluarea înțelegerii se poate face folosind o varietate de activități și tehnici: discuții, 
întrebări orale sau scrise, chestionare cu alegere multiplă, grile, grafice, fișe, tabele de 
completat, reordonare de propoziții sau paragrafe, exerciții de clasare, exerciții de 
împerechere, exerciții cu spații libere, întrebări cu răspunsuri deschise și scurte etc. 

Cursanții ar trebui să profite de aceste activități pentru a relua și utiliza noul vocabular 
care le-a fost prezentat în etapa de pre-lectură. 

După ce ne-am asigurat că elevii au înțeles în mod rezonabil ideile exprimate de autor, le 
putem cere apoi să depășească textul. 

3. După lectură 

După ce informațiile au fost culese din text, elevii le vor folosi pentru a realiza un proiect, 
de exemplu: 

- Gătiți un fel de mâncare după ce ați studiat o rețetă de bucătărie, 

- Faceți un desen pornind de la o descriere, 

- Descoperiți cea mai eficientă rută dintr-un loc în altul folosind hărți rutiere; 

- Întocmiți arborele genealogic al unei familii folosind descrierea legăturilor dintre 
membrii familiei etc. 

3. LECTURA INTERACTIVĂ – MODELUL DE LECTURĂ PROPUS DE FRANCINE CICUREL 
În modelul de lectură propus de Francine Cicurel (1991), înțelegerea unui text constă în 
combinarea recunoașterii elementelor codului lingvistic și a cunoștințelor cititorului. 
Lectura devine interacțiunea acestor două competențe: competența lingvistică și 
competența culturală. 

În metodologia sa interactivă, înțelegerea se obține tocmai din „cooperarea”/ 
„interacțiunea” dintre cunoștințele cititorului și informațiile furnizate de text. Lectura nu 
este pasivă, ci solicită în mod constant cititorului să facă interacțiunea acestor cunoștințe. 

Enciclopedia cititorului este formată din experiențe culturale și intelectuale pe care le 
acumulează în timpul vieții sale. Printre aceste experiențe, lecturile sale anterioare au o 
importanță enormă. Reprezentările enciclopedice pe care fiecare cititor le stabilește pentru 
înțelegerea unui text provin din parcurgerea anterioară a altor texte. Cititorul acumulează 
apoi, pe măsură ce citește, o competență intertextuală. Cu această competență, cursantul-
cititor poate depăși cu succes dificultățile lingvistice pe care le prezintă un text într-o 
limbă străină. Această parcurgere a diferite tipuri de scriere îi permite să anticipeze și să 
facă presupuneri despre sensul unui text. Înțelegerea ar fi deci cunoașterea codului 
lingvistic, combinată cu cunoașterea funcționării textuale. 

Această competență intertextuală combinată cu enciclopedia cursantului-cititor dă naștere 
schemelor de conținut și schemelor formale pe care cititorul le păstrează în repertoriul său 
și care îl vor ajuta să anticipeze sensul și genul unui text, dar și valoarea sa pragmatică. 
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Cunoașterea acestor modele depinde deci de competența culturală a cititorului. Schemele 
de conținut sunt episoade situaționale, secvențe convenționale de acțiuni stocate de cititor. 

Prin urmare, citirea activă constă în a ști să facem ca toate aceste cunoștințe stocate să 
interacționeze cu noile cunoștințe aduse de text. De asemenea, înseamnă să știi cum să 
folosești aceste cunoștințe pentru a depăși dificultățile lingvistice, zonele necunoscute ale 
unui text. 

Pentru aplicarea practică a modelului interactiv de lectură, Francine Cicurel prezintă piste 
pentru a începe descoperirea sensului unui document. Acestea sunt intrările pedagogice 
într-un text: semnale care ne permit să abordăm textul. Ea prezintă, de asemenea, etapele 
unui demers de lectură care vizează descoperirea treptată a sensului, intrarea treptată în 
text. 

În lectura interactivă, pentru a înțelege un text, aplicăm o „metodologie de descoperire 
progresivă a sensului”, pornim de la cunoscut pentru a lărgi treptat înțelegerea. Intrăm în 
text prin ceea ce cunoaștem, prin ceea ce ne permite să anticipăm sensul global al textului. 
Unul dintre modurile de intrare în text este identificarea semnalelor vizuale, care sunt 
foarte prezente de exemplu în presă. Aceste semnale sau variabile vizuale permit 
anticiparea conținutului și completarea zonelor necunoscute. 

Un alt mod de a intra într-un text este prin cuvintele sale, în special prin cuvintele 
cunoscute. Potrivit lui Francine Cicurel, cititorii ar trebui încurajați să se bazeze pe 
cuvinte cunoscute și pe contextele lor pentru a găsi sensul cuvintelor sau propozițiilor 
necunoscute.  

Printre cuvintele care pot favoriza intrarea în text, sunt cuvintele din titlu. Titlul este o 
intrare foarte importantă în text, deoarece este uneori un fel de rezumat, alteori prezintă 
tema sau ideea principală a textului. Prin urmare, el permite să anticipăm conținutul 
textului înainte de a începe chiar să citim. 

De asemenea, putem lucra cuvintele cheie ale textului printr-un joc de asociere lexicală, 
astfel creăm rețele lexicale care vor include cu siguranță unele cuvinte prezente în text. 
Cititorul află astfel cuvinte importante înainte de a citi chiar.  

Francine Cicurel propune împărțirea activității de lectură în clasă în patru etape. În prima 
etapă, profesorul trebuie să orienteze/ activeze cunoștințele cursanților care au o relație cu 
conținutul textului. Această etapă se face în special înainte de distribuirea textului, ea 
trebuie să pregătească lectura. 

A doua etapă se situează înainte de citire, și ea pregătește intrarea în text. Este o observare 
de indicii care va permite anticiparea sensului. Această etapă trebuie să familiarizeze 
cititorul cu textul. Ea poate genera o lectură-scanare, o privire rapidă și generală asupra 
textului. 

A treia etapă este lectura cu un obiectiv. Este o lectură de cercetare ghidată prin cerințe. 
Aceste cerințe de lectură au fost punctul forte al abordării generale. Ele urmăresc să 
motiveze o lectură cu obiective specifice. Ele sunt întotdeauna sub forma unei solicitări de 
a face ceva și obiectivul lor este de a favoriza înțelegerea și de a nu evalua. 

În a patra și ultima etapă, profesorul trebuie să-l facă pe cursant să reacționeze la 
conținutul textului. El trebuie să lege astfel cunoștințele aduse de text cu cele pe care deja 
le deținea elevul și care i-au permis să înțeleagă. Aceasta va opera sau consolida 
interacțiunea dintre aceste cunoștințe. De asemenea, favorizează interacțiunea dintre 
cursanți, deoarece de cele mai multe ori profesorul îi face să reacționeze oral, cu dezbateri 
în care pot face schimb de opinii. 
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Francine Cicurel dedică ultimele două capitole ale lucrării sale pentru a trata tipuri 
specifice de scriere: scrieri de schimb și texte literare. Scrierile de schimb sunt, pentru ea, 
un gen textual interacțional. Acest gen include texte care au o structură dialogică. Acestea 
sunt documente care de cele mai multe ori au un uzaj social și care sunt construite în jurul 
unei intenții de comunicare. Recunoașterea actelor de vorbire, precum și a cititorului țintă 
sunt elemente care facilitează anticiparea și apoi înțelegerea conținutului mesajului. 

În ceea ce privește lectura literară, Francine Cicurel se bazează pe conceptul de 
„cooperare” dintre cititor și text. Textul literar este un gen care impresionează, care intră, 
mai mult decât alte texte, în lumea cititorului, în experiențele sale. Textul literar este un 
text care permite sau chiar cere să fie interpretat de cititorul său. Prin urmare, este un fel 
de scriere în care conceptele de „cooperare” sau „interacțiune” se aplică perfect. 

4. CONCLUZII 
Cercetările noastre despre lectura în limbă străină și experiențele noastre practice din clasa 
de RLS au reafirmat și reafirmă în mod constant importanța contribuțiilor didactice aduse 
de abordarea globală și lectura interactivă. Am putut constata că în producția teoretică 
despre lectură în limbă străină, conceptele dezvoltate de Sophie Moirand (1979) și 
Francine Cicurel (1991) sunt încă preluate, total sau parțial. Cărți de auto-formare pentru 
profesorii de limbi străine, cum ar fi cea a lui Janine Courtillon (2003), reutilizează 
noțiunile  de abordare globală și lectură interactivă pentru a ghida profesorul în predarea 
lecturii în situație practică.  

Deși am putut constata că în producția teoretică, noțiunile de Sophie Moirand și Francine 
Cicurel rămân foarte actuale, în practica de la clasă par a fi încă puțin exploatate, și chiar 
în unele manuale de RLS. 

Această lucrare a dorit să prezinte aceste propuneri punându-le la îndemâna profesorilor 
care doresc să completeze activitățile oferite de manuale sau să proiecteze noi abordări ale 
exploatării documentelor scrise.  
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ABSTRACT 

These lines express an attempt to capture, in general, part of our experience as 
teachers acquired in the practice of transmitting the Romanian language to 
international students in a discipline focused on understanding both written and 
oral texts, as the very name of the practical course suggests it: Receiving the 
written and oral text. Starting from the idea that international students still have 
difficulties in understanding the various texts proposed to them for reception, our 
study issues the didactic content of this practical course held in the second 
semester of the Romanian Language Preparatory Year for foreign citizens, the 
main study program offered by the Department of Romanian Language for 
Foreign Students. In the teaching / learning activity, the acquisition of 
sociolinguistic and even sociocultural skills represent a complex process for 
students, but also for teachers, the aim being to achieve a sufficiently high degree 
of efficiency in creating skills for the use of socioculturally determined invariants 
so that those who learn the language become in the end not only connoisseurs of 
Romanian, but more precisely, true users of it in real and diverse situations. We 
do not intend to demonstrate original results or conclusions from a 
methodological point of view, but only to mention certain situations that we 
encountered while teaching the above-mentioned discipline, without the intention 
to generalize. 

 
KEYWORDS 

receiving the text, written and oral, competences, international students, the 
objectives of the discipline. 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Stimularea capacității de învățare, a atenției tinerilor, dezvoltarea „măiestriei” în funcție 
de nivelul de competență atins prin cele patru deprinderi lingvistice (care au la bază 
ascultarea și exprimarea orală, completate fiind de activitățile de citire și scriere) rămân 
cerințe majore ale procesului instructiv-educativ. În atingerea acestor ținte sunt vizate mai 
multe aspecte precum ambianța din cadrul grupelor de studenți, aplicarea unor principii 
favorabile creativității, originalității, dar mai ales strategia aleasă de către profesorul care 
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predă limba română ca limbă străină și anume modul în care acesta se organizează și 
combină metodele și mijloacele folosite. În funcție de calea aleasă, procesul instructiv-
educativ poate să ducă fie la dezvoltarea unei gândiri independente și creatoare, fie la 
formarea unei gândiri stereotipe, la asimilarea, de multe ori în mod mecanic, a 
informațiilor primite. 

Motivația studenților internaționali aflați la orele de predare a cursului practic de limba 
română: Receptarea textului scris și oral este, în general, mare. Rândurile de față exprimă 
o încercare de a surprinde, în linii generale, parte din experiența noastră ca profesori 
dobândită în practica transmiterii limbii române studenților internaționali, în cadrul unei 
discipline axate pe înțelegerea de texte atât scrise, cât și orale, așa cum însăși denumirea 
cursului practic ne-o sugerează. Pornind de la ideea că studenții au încă dificultăți în 
înțelegerea cu ușurință a diverselor texte ce le sunt propuse spre receptare, studiul nostru 
problematizează conținutul unor competențe implicate în actul de comunicare. Datoria 
profesorului specializat în predarea românei ca limbă străină este de a exploata din plin 
ocaziile de exersare a abilităţilor comunicative adaptate diverselor situaţii cotidiene 
deoarece, credem noi, competenţele comunicative dezvoltate în perioada Anului 
pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini se dovedesc extrem de necesare 
pentru parcursul întregii perioade de formare din universitățile românești ale studenților 
internaționali.  

În cadrul acestui an de pregătire (principalul program de studii oferit de Catedra de Limba 
Română pentru Studenţi Străini), în care se înscriu cursanți în marea lor parte doritori 
să-și continue studiile universitare în limba română, cursul practic: Receptarea textului 
scris și oral se încadrează între disciplinele cu regim obligatoriu și este studiat numai pe 
parcursul celui de-al doilea semestru. Planul de învățământ, așa cum este conceput, 
permite crearea unei concordanțe între disciplinele existente și valorificarea orelor de 
Receptarea textului scris și oral pentru fixarea mai bună a unor cunoștințe dobândite la 
celelalte discipline, alături de receptarea unor mesaje, texte care să arate specificul fonetic, 
lexical, gramatical, semantic al limbii române în raport cu alte limbi. Prin urmare, pentru 
parcurgerea conținutului acestor ore sunt necesare, în prealabil: 

- promovarea examenelor la disciplinele existente în semestrul I precum: Curs 
practic de limba română: fonetică, vocabular și structuri gramaticale, Curs practic 
de comunicare scrisă și orală, Introducere în studiul limbii române ori Structuri 
fundamentale morfologice și sintactice  

- stăpânirea nivelului A1+/A2 de competență lingvistică în limba română.  

Specificăm aceste aspecte legate de planificarea diferitelor cursuri existente de-a lungul 
întregului An pregătitor de limbă română pentru cetățenii străini deoarece numărul de ore 
săptămânal acordat tipului de curs luat în discuție rezultă a fi limitat: este vorba numai de 
cinci ore pe săptămână, timp de 14 săptămâni, dacă ne gândim la faptul că studenții străini 
din grupele de studiu vin cu un bagaj cultural și de cunoaștere a limbii române diferit. 
Astfel, apar dificultăţi majore de care trebuie să se ţină seama în stabilirea realistă a 
obiectivelor parţiale şi finale ale activităţii de învățare, de pregătire a lor în acest parcurs 
academic de studiu în limba țintă, scopul rămânând promovarea unor examene finale și, 
de la sine înțeles, obținerea unui certificat de limbă. 

Achiziționarea de competențe lingvistice, sociolingvistice și chiar socioculturale reprezină 
în activitatea de predare/ învățare un proces complex pentru cursanți, dar și pentru 
profesori, scopul fiind atingerea unui grad ridicat de eficiență în crearea unor deprinderi 
de utilizare potrivită a invariantelor determinate sociocultural, în așa fel încât cei care 
învață limba să devină la final nu doar niște cunoscători ai românei, ci, mai precis, 
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adevărați utilizatori ai acesteia în situații reale și diverse. Utilă pentru înțelegerea modului 
în care poate fi achiziționată o limbă terță este competența comunicativă, aceasta 
reprezintă un: „obiectiv al învățării limbii române ca limbă străină, ea este susținută și 
întreținută de o serie de factori, cel mai important fiind acela al formării și dezvoltării 
deprinderilor de comunicare a studenților” (Braniște, 2016: 23). Vorbim despre o 
comunicare bazată pe valorificarea mijloacelor lingvistice, un concept care se regăsește și 
în analiza Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL). Documentul 
prezintă o imagine sintetică a felului în care poate fi utilizată și învățată o limbă străină, 
într-o abordare concentrată pe acțiunile săvârșite de persoane, indivizi considerați a fi 
adevărați „actori sociali” (membri ai societății) ce ajung să-și dezvolte: 

Un ansamblu de competențe generale, dar mai ales, o competență de comunicare bazată pe 
exploatarea mijloacelor lingvistice. Ei utilizează competențele de care dispun în contexte 
și condiții variate, conformându-se diferitelor constrângeri în vederea realizării 
activităților comunicative, care permit receptarea și producerea textelor pe anumite teme 
asupra unor domenii specifice, aplicând strategiile corespunzătoare cele mai adecvate, 
pentru îndeplinirea sarcinilor date. (CECRL, 2003: 15) 

Conceptul de competență de comunicare acoperă în prezent înțelesuri mult mai largi, 
domenii de cunoaștere diverse, care depășesc, de pildă, perspectiva lui Noam Chomsky 
asupra competenței lingvistice, denumite drept capacitatea unui locutor (receptor) ideal de 
a produce (înțelege) o infinitate de fraze corecte din punct de vedere gramatical, în 
concepția lingvistului american lipsind o dimensiune pragmatică asupra comunicării. 
Totul se reduce la nivelul sintactic (vorbitorul ideal este cel care controlează un sistem 
abstract al regulilor de vorbire) și semantic (vorbitorul ideal ajunge să recunoască relația 
dintre semne și obiectele pe care acestea le desemnează). S-a încercat o definire a noțiunii 
de competență de comunicare încă din anii 60-70 ai secolului trecut, prin acceptarea atât a 
dimensiunii sintactice a lui N. Chomsky, cu trimiteri la a sa lingvistică generativă, cât și la 
semantică în evoluția ei, respectiv la pragmatică pe care, de pildă, Jürgen Habermas s-a 
străduit să o instituie drept o pragmatică universală (cu exprimarea elementară ca bază a 
conceptului) ce aduce în prim-plan: „capacitatea unui vorbitor orientat spre înţelegerea 
mutuală de a introduce o propoziţie corect construită în relaţie cu realitatea” (Habermas, 
1979: 29). Păstrând aceeași linie conceptuală, în anul 1974, un alt cunoscător în pedagogia 
limbajului, Hans-Eberhard Piepho, interpreta competenţa de comunicare ca fiind, pe de o 
parte, capacitatea pe care o pot avea actorii comunicării de a se face înțeleși, fără a 
manifesta nehotărâre și fără a avea rețineri, folosind diferite surse lingvistice pe care să le 
înţeleagă şi pe care să învețe să le evalueze în raport cu efectele lor și, pe de altă parte: 
„capacitatea de a înţelege intenţiile comunicaţionale chiar dacă ele au fost exprimate într-
un cod pe care vorbitorul însuşi nu ştie suficient de bine să îl utilizeze şi care este doar 
parţial disponibil idiolectului său” (Hans-Eberhard Piepho, ap. Berns, 1990: 97). 
Conceptul și-a lărgit sfera de înțelegere, fiind completat și îmbunătățit prin multe alte 
studii, voi mai aminti aici și modelul propus de Michael Canale şi Merrill Swain (1980) 
prin care sunt reliefate patru arii de competență ce fac atingere domeniului nostru de 
cercetare. Modelul amintit se grupează în dimensiunile gramaticală, sociolingvistică și 
strategică, iar de la competența sociolingvistică se desprinde, într-o reprezentare 
schematică1, atât competența discursivă, cât şi cea socioculturală.  

Din perspectiva științelor educaționale, competenţa de comunicare se distinge înainte de 
orice prin capacitatea de a activa cunoştinţe (esențiale), de a manifesta diferite atitudini, de 
a le contextualiza într-un plan ce presupune interrelaţionarea. Caracteristici ale 

 
1 Vezi componentele competenţei de comunicare în modelul Canale şi Swain. Reprezentare schematică (apud 
Johnson Keith & Johnson Helen, 2002: 66). 
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comunicării, precum motivarea, productivitatea, situativitatea, caracterul activ / dinamic, 
euristic etc., capătă expresie exterioară tocmai prin actul de învățare, fiind stimulate nu 
atât de asimilarea limbii și a unui întreg sistem de reguli, ci mai precis de mecanismul 
mijloacelor de vorbire pentru că:  

Activitatea de comunicare este transformatoare, în sensul că ea trebuie să schimbe 
comportamentul sau modalitatea de gândire în direcția necesară, vorbirea nefiind o 
categorie tematică, ci conținutală; fiecare obiect al discuției este un cadran care 
coordonează un model al sistemului mijloacelor de vorbire. Deficiențele în asimilarea 
limbii române de către studenții străini rezidă în faptul că în prim plan se înaintează 
sistemul limbii și nu cel al vorbirii. Fiecare din aspectele vorbirii – ascultarea, citirea, 
scrierea, vorbirea –  poate fi dezvoltat prin aplicarea unor metode specifice, iar 
determinarea unor căi optime în varietatea corelării lor, a ierarhizării lor temporale, oferă 
o utilă bază în determinarea locului fiecăruia în unitatea instructivă numită activitate de 
comunicare (Braniște, 2016: 25). 

Procesul este amplu și trebuie privit şi din perspectiva implicaţiilor formative pe care le au 
cele două ipostaze prin care este receptat un text (comprehensiune și producere), în 
varianta lui scrisă şi în cea orală: „Noțiunea de competență de comunicare a condus la 
abordări din cele mai variate, inclusiv în sfera analizei interacțiunilor (didactice), pe baza 
corpusului de limbă vorbită” (Gheorghiu, 2020: 126). Încercăm să înțelegem procesele 
rămase necunoscute în achiziționarea unei limbi străine, în cazul nostru a limbii române, 
să adaptăm și să scoatem în evidență aceste concepte, în special competența lingvistică 
pentru a putea ști cum să lucrăm în clasă, în cadrul orelor de Receptarea textului scris și 
oral. 

Pentru definirea „competenţelor utilizatorului” (studentului internațional), rămâne un 
reper, un „model standardizat” Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi 
(CECRL, 1, 2003: 18) care a stabilit, legat de formarea acestui tip de competență 
comunicațională, relația dintre următoarele trei componente specifice: componenta 
lingvistică, componenta sociolingvistică şi componenta pragmatică, prezentate în 
elementele lor fundamentale ca o sinteză de cunoştinţe esențiale, deprinderi și aptitudini 
de bază.  

Se știe că, până la sfârșitul semestrului al doilea al anului pregătitor, studenții străini 
trebuie să atingă un nivel corespunzător în înțelegerea limbii scrise și orale minim B1, 
astfel încât m-am alăturat colegelor mele într-o cercetare comună întreprinsă pe marginea 
cursului practic: Receptarea textului scris și oral, în încercarea de a clasifica competențele 
specifice acumulate. Acestea se regăsesc pe larg în Fișa disciplinei, concepută în 
conformitate cu descriptorii de nivel prevăzuți în Cadrul European Comun de Referință 
pentru Limbi (CECRL)2. Din materialul selectat, m-am oprit asupra celor trei componente 
amintite mai sus cu subclasificările lor: 

Componenta lingvistică presupune capacitatea cursanților, la nivelul minim B1, de a 
identifica, înțelege și descrie principiile și regulile generale de folosire corectă și în 
concordanță cu normele uzuale din limba română a unor structuri: 

- ortografice și de punctuație – producerea de texte scrise cursiv, coerent și inteligibil; se 
urmărește dispunerea în pagină și organizarea lor. Punctuația este de cele mai multe ori 
relativ exactă; 

- ortoepice – citirea cu voce tare a unui text, pronunțarea corectă de cuvintre noi, având ca 
reper forma lor scrisă; 

 
2 Competențe asumate prin programul de studii, stabilite, de asemenea, în conformitate cu Matricea Cadrului 
Național al Calificărilor din Învățământul Superior. 
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- fonologice – perceperea și pronunțarea unităților sonore ale limbii (fonemele), precum și 
realizarea lor în contexte specifice. În multe cazuri este surprins încă accentul străin, care 
poate duce uneori și la erori de pronunțare; 

- lexicale – capacitatea de a utiliza vocabularul fundamental al limbii române suficient de 
bine. Studentul ajunge să stăpânească o gamă variată de termeni pentru teme care privesc 
domeniul său de interes, dar și noțiuni care privesc teme generale legate de viața sa de zi 
cu zi (familie, ocupații în timpul liber, profesii, călătorii etc.); 

- gramaticale – utilizarea corectă, în general, a cunoștințelor de morfologie și sintaxă, atât 
în contexte oficiale, cât și familiare. Chiar dacă se mai produc greșeli, sensul general este 
înțeles; 

- semantice – dezvoltarea, prin activități de receptare scrisă în special, a controlului pe 
care studentul îl are asupra organizării cuvintelor din punctul de vedere a sensului lor 
(relația dintre cuvânt și context, conotația, referința etc.) a relațiilor inter-lexicale 
(sinonome, antonime, paronime etc.), a relațiilor logice sau de la nivelul categoriilor 
gramaticale etc. 

Componenta sociolingvistică vizează dezvoltarea în rândul studenților străini a unui set 
de reguli în ceea ce privește uzul limbii, se referă în primul rând la reținerea și 
decodificarea sensului social al unui discurs bazat pe context și situație Acest fapt 
presupune ca studenții să-și dezvolte capacitatea de a utiliza limba în contexte 
sociolingvistice diferite, de a comunica în limitele impuse de un subiect de discuţie sau de 
a folosi categoriile gramaticale corect într-o situaţie sau alta, evitând greșeli grave în 
formulare. La nivelul minim B1, cursanții reușesc să se exprime și să răspundă diferitelor 
funcţii comunicative (communicative functions), în diverse contexte sociolingvistice: 

- comportându-se potrivit cu ceea ce au învățat despre reguli de politețe, obiceiuri, 
credințe, valori aflate în noua comunitate în care încearcă să se integreze; 

- recunoscând mai multe niveluri de formalism: oficial, formal, informal, neutru, familiar, 
intim; 

- familiarizându-se cu diferența dată de mărcile lingvistice existente în clasele sociale, 
proveniența unor regionalisme, originea naţională, diversele grupuri profesionale; 

- folosind în vorbire expresii (idiomatice, familiare și chiar populare), proverbe, maxime, 
pe care deja le cunosc bine, pentru ca trecerea spre realizarea interconexiunilor culturale 
să se poată produce de la sine: 

Prin figurile de stil de sorginte populară, prin imageria folclorică, proverbe, superstiţii, 
ritualuri, tabu-uri, credinţe, prin mitologie etc. Astfel încât orele când au loc astfel de 
discuţii devin şi rămân unele din cele mai vioaie, interesante şi puternice evenimente, care 
se transformă ulterior în amintiri importante, semnificative, decisive în reconstruirea 
imaginii de sine şi în construirea imaginii celuilalt, care – lucru deja bine ştiut – din 
„străinul” devine „aproapele”. În viitorul fiecărui participant, ele vor constitui filtre în 
considerarea şi evaluarea altor etnii şi bariere împotriva generalizării pripite şi a 
etichetării, împotriva preluării fără discernământ a prejudecăţilor. (Nimigean, 2013: 205). 

Componenta pragmatică privește relaționarea dintre unităţile discursive şi utilizarea 
funcţională a resurselor lingvistice (actele de vorbire sau funcţiile comunicative pe care 
studenții străini încearcă să le realizeze), având ca punct de reper schemele sau 
descriptorii schimburilor interacţionale. Componenta de comunicare pragmatică, în 
formarea ei, atinge toate stadiile de învățare a unei limbi străine, de la nivelul începător, 
până la cel avansat, urmărind receptarea şi producerea textului oral şi scris prin 
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dezvoltarea capacităților de receptare a mesajului oral, de exprimare orală, de receptare 
a mesajului scris, precum și de exprimare scrisă. Această componentă include: 

- Competența discursivă care îi permite cursantului din grupele de an pregătitor să 
dezvolte aptitudinea de înţelegere şi producere de enunțuri, de texte, în consens cu o 
formare discursivă determinată. Să luăm ca exemplu aptitudinea unui student străin, viitor 
masterand, care a ales să studieze informatica, de a produce enunțuri din domeniul 
informatic de tipul: „Un computer - numit în limba română și calculator, calculator 
electronic sau ordinator (din franceză) - este o mașină care prelucrează informații / date, 
pe baza unui program / o listă de instrucțiuni”3. Competența discursivă îi asigură 
studentului ordonarea frazelor în secvenţe, cu scopul de a crea o înșiruire de idei care au 
coerență. „Această competență este fundamental interdiscursivă: a enunța în interiorul 
unei formațiuni discursive înseamnă, de asemenea, a ști cum să te poziționezi în raport cu 
alte formațiuni discursive concurente” (Borțun; Săvulescu, 2009: 27).  

- Competența funcțională care presupune, la nivele mai avansate, studiul integrat al limbii, 
al comunicării şi al literaturii chiar, în scopul fixării competenţelor de comunicare orală şi 
scrisă şi a deprinderilor de lectură. Studentul străin devine capabil să exprime esențialul a 
ceea ce dorește într-un mod comprehensibil. El ajunge să înţeleagă şi să interpreteze texte, 
să-și dezvolte o lectură personală, autonomă și să aibă o viziune proprie despre lume, 
despre condiţia umană, despre viață și despre multe alte domenii de interes. El se poate 
exprima cu destulă ușurință, explicând punctele principale ale unor idei sau probleme, 
poate transmite informații simple și de interes imediat, cu o precizie care vine din practica 
exersării limbii române, specificând ce aspecte îi par mai importante. Acest model 
comunicativ-funcțional aplicat în procesul predării-învățării-evaluării limbii române ca 
limbă străină, îndreaptă atenția dinspre acumularea de cunoștințe spre dobândirea de 
competențe. Astfel, competența de comunicare nu se rezumă doar la reproducerea unor 
itemi memorați, ci dezvoltă abilitatea de a folosi cunoștințele, ținând cont de rolul 
funcțional al comunicării. 

În paralel cu tendințele educative moderne, didactica trece pas cu pas de la stadiul 
explicativ la cel prin care se oferă modele. Studenții au un sistem al lor de gândire deja 
format, pot să-și susțină un punct de vedere personal, să-și atingă obiectivele spre care 
țintesc, pricep și produc texte și discursuri, sunt, cu alte cuvinte, persoane pragmatice. 
Abordarea de tip structural din vechile programe, care dezvoltau o cunoaştere de natură 
teoretică a sistemului limbii, s-a dovedit perimată, ajungându-se după noile programe la 
una de tip funcţional, modificare ce a dus şi la transformarea obiectivelor în competenţe 
(obiectivul general al cursului practic: Receptarea textului scris și oral este atins dacă 
studenții noștri dobândesc competențe în înțelegerea limbii române scrise și orale, 
corespunzătoare nivelului minim B1 de competență lingvistică). 

Învățământul actual aduce o nouă abordare a relației profesor – student, cei doi „actori”, 
unul de la catedră, celălalt din bancă (sau, după situația actuală cauzată de criza din 
perioada de pandemie, fiecare din fața unui monitor), devin parteneri în procesul 
educațional, fiind complementari în colaborarea lor, până într-acolo încât profesorul, 
surprins în noua sa ipostază, se vede că a renunțat la a mai fi un simplu „furnizor” de 
cunoștințe.  

 
3 Am redat un fragment din răspunsul unui cursant din Maroc la subiectul de examinare din cadrul testului din 
data de 2 iunie 2020. 
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ABSTRACT 

Evaluating the written productions of a foreign language learners, in our case 
RFL1, is still a serious challenge for teachers. In this article, we want to propose 
a method of description of an interlanguage by which the level of foreign 
language proficiency is represented other than by a mark. What would it be like 
if our students, at least once a year, instead of getting a red mark on the test, 
would receive an artistic painting through which they can watch this 
interlanguage face to face? 
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INTRODUCERE 
În calitate de cadre didactice care predau RLS, ne-am preocupat adesea de studiul 
interlimbii pentru a înţelege cât mai bine procesul de învăţare a unei limbi străine de către 
un student și pentru a surprinde frânturi din activitatea sa cognitivă. Am căutat metode de 
evaluare care să nu mai evidențieze sau exacerbeze rolul erorii, ci să surprindă mai ales 
progresia. Plecând de la conceptul de interlimbă, care reprezintă un al treilea sistem 
lingvistic dezvoltat de către un student în momentul în care învaţă o limbă străină, sistem 
care diferă de limbile maternă şi ţintă ale acestuia, dar care conţine elemente din cele două 
(K. Vogel), am încercat să propunem o metodă de evaluare⁄descriere a limbii studentului 
independent de comparaţia cu norma limbii ţintă.   

CADRU TEORETIC PENTRU SUSŢINEREA METODOLOGIEI NOASTRE 
În timpul celei de-a doua jumătăți a secolului XX, conceptul de eroare – în contextul 
învățării unei limbi străine – capătă diverse fațete, trecând de la ipostaza de eroare-eșec la 
eroarea necesară și ajungând, spre finalul secolului, la o dedramatizare, la o debarasare 
de conotația negativă pe care o dobândise până atunci. 

 
1 Romanian as a Foreign Language. 
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Punctul de turnură în percepția și conceptualizarea erorii are loc o dată cu publicarea 
articolului The Significance of the Learner’s Errors, în 1967. În acest studiu, Pit Corder 
pleacă de la ipoteza că cel putin câteva strategii adoptate de către un copil în achiziția 
limbii materne vor fi adoptate de același subiect când va dori să învețe o limbă straină. 
Prin urmare, nu putem numi ca „deviante” sau „incorecte” producțiile unui copil care este 
pe cale să dobândească limba sa maternă, întrucât el nu este încă locutorul unui dialect 
social (Pit Corder: 1980). În mod analog, nu putem numi „deviante” sau „eronate” 
producțiile idiosincrazice ale unui subiect care învață o limbă straină, întrucât aceste 
denumiri implică /sugerează nerespectarea regulilor limbii țintă, ori subiectul produce 
structuri idiosincrazice tocmai pentru că nu cunoaște încă aceste reguli sau nu le-a 
asimilat/fixat/interiorizat încă (Pit Corder). 

În acest context, accentul se mută de la rolul erorilor către rolul subiectului în procesul de 
învățare, constituind astfel bazele ipotezei interlimbii (termen propus de Selinker L. 
1972). 

În interlimbă, eroarea este o „binecuvântare” (Vlachou, 2001), ea demonstrând existența 
activității cognitive de a verifica ipoteze asupra funcționării limbii studiate. Această nouă 
abordare are ca obiectiv principal descrierea gramaticii interioare a subiectului (Besse și 
Porquier, 1991), descriere care trebuie să se facă, într-o primă etapă cel puțin, în propriii 
termeni, fără a face apel la norma limbii țintă (Vogel, 1995).  

Toată activitatea noastră de cadre didactice care predau RLS s-a desfășurat sub umbrela  
acestei abordări novatoare a interlimbii. Privim și analizăm producțiile idiosincrazice ale 
studenților de RLS ca fiind mărci ale unei competențe provizorii într-un anumit moment 
din procesul de învățare. Încercăm să nu facem greșeala de a privi producțiile studentilor 
doar din perspectivă lingvistică, normativă, deoarece lingvistica descrie limba ca pe un 
sistem închis (Saussure, 1974), ori interlimba este foarte permeabilă (mai ales atunci când 
acel savoir interlingual este insuficient) și deseori supusă „efectului cameleon” despre 
care vorbește Elaine Tarone (1979), ea schimbându-se în funcție de timp și situație, de 
unde reiese variabilitatea intra-individuală și cea inter-individuală.  

Din necesitatea și curiozitatea de a surprinde interlimba studenților de RLS, pe lângă 
examinările tradiționale, alegem întotdeauna să analizăm și diacronic producțiile 
idiosincrazice ale studenților, renunțând la comparația cu norma limbii țintă. Aceasta chiar 
dacă scopul permanent al activității didactice este formarea unei competențe lingvistice 
cât mai apropiate de norma limbii țintă (Braniște, 2013). 

METODOLOGIE 
Toată metodologia noastră are la bază teoria lui Vogel, conform căreia o interlimbă 
trebuie studiată, cel puțin la început, în propriii termeni, fără a face apel la norma limbii 
țintă.  

Cum ar fi dacă studenții nostri ar intra într-o cameră de vernisaj, în care să-și poată privi 
interlimba?   

Pentru a putea transforma corpusul scris al studenților într-o imagine artistică, textele 
produse de studenți vor fi analizate din patru unghiuri: diversitatea lexicală, diversitatea 
sintactică, sofisticarea lexicală și sofisticarea sintactică. Literatura de specialitate propune 
numeroase formule de calcul al acestor indici, însă noi le vom utiliza pe cele descrise de 
Mathias Schulze. 

În alte studii pe care le-am dedicat înțelegerii interlimbii, am utilizat formulele lui Mathias 
Schulze pentru a oferi profesorilor de limbă straină o percepție mai clară asupra 
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interlimbii studenților lor, în scopul de a o înțelege mai bine și de a o dirija mai eficient 
către limba țintă. 

În acest articol, vom utiliza aceste formule pentru a reprezenta artistic interlimba 
studenților în beneficiul studenților înșiși. De data aceasta, ținta sunt studenții noștri, pe 
care dorim să-i facem să conștientizeze modul în care se dezvoltă interlimba lor, pentru a-i 
ajuta să gestioneze mai usor momentele dificile care apar pe parcursul procesului de 
învățare și pentru a-i încuraja să vada în eroare un semn binecuvantat al progresului.  

Pentru a exemplifica acest procedeu de analiză, vom utiliza trei mostre de corpus obținute 
în cadrul unui studiu pe care l-am finalizat în 20162. 

Formulele de calcul pentru cei patru indici sunt următoarele : 

CTTR3 = T/ √(2 x W)  

MWL4 = L / W  

UBR5 = U/ √(2 x (W-1))  

MPL6 = W/ P  

Unde T= tipuri de cuvinte, W=cuvinte, L=litere, U=bigrami unici, P= fraze. 
 

După ce vom afla acești indici, etapa următoare va fi neutralizarea lor prin utilizarea 
scorului z, cu scopul de a putea reprezenta grafic acești indici de natură diferită pe aceeași 
diagramă. Prima mostră prezintă indicii de diversitate lexicală și sintactică, respectiv de 
sofisticare lexicală și sintactică calculați pentru 4 texte produse de un subiect la distanță de 
câteva luni. Trebuie să precizam că numai un studiu diacronic ne poate suștine în 
demersul nostru de a găsi o formă de reprezentare artistică a interlimbii. 

 
2 Mariana-Diana Câșlaru, L’interlangue des apprenants roumains de FLE au carrefour des langues romanes 
(étude de cas sur des apprenants roumains étudiant aussi l’italien et l’espagnol), Presa Universitară Clujeană, 
2016.  
3 corrected type-token ratio – proposed initially by Carroll (1964: 54) 
4 mean word length 
5 unique bigram ratio 
6 mean period unit lenght 
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Următoarea etapă este reprezentarea grafică a acestora, utilizând valorile standardizate, 
care apar pe coloana albastră în tabelul de mai sus. 
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Etapa finală este cea în care îndepărtăm elementele de calcul din diagramă și păstrăm doar 
forma geometrică (care reprezintă cele patru etape ale interlimbii analizate), obținând 
astfel o serie de tablouri gata să fie expuse într-o cameră în care studentul să-și poată 
atinge cu mâna competența lingvistică. 

Această reprezentare nu include nicio referință la erori, deși ea le conține, nu le exclude, ci 
le reține în dimensiunea lor pozitivă, ca elemente de creativitate în limbă, binecunoscând 
faptul că interlimba este extrem de permeabilă (conține forme care nu aparțin normei 
limbii tință). 
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CONCLUZII ȘI INTENȚII DE DEMARARE A UNUI STUDIU 
Rezultatele așteptate în urma aplicării acestei metodologii de reprezentare artistică a limbii 
studentului, sunt următoarele: 

1. Dedramatizarea erorii – studentul nu va mai confrunta, în mod direct, o serie de erori pe 
care le-a produs în limba țintă. Astfel, ne așteptăm la o dezinhibare a acestuia în timpul 
utilizării limbii tință.  

2. Creșterea diversității lexicale și sintactice a interlimbii sale, întrucât eroarea nu mai 
reprezintă un element de evitat, ci o marcă a progresului. 

3. Centrarea pe fiecare student în parte și evidențierea fiecărei voci cu tonalitatea ei 
distinctă. 

Am dat spre publicare acest articol, nu fără un mic regret cu privire la aplicarea acestei 
metodologii. În contextul pandemiei COVID-19, contactul direct cu studenții și obținerea 
corpusului pentru studiu nu au mai fost posibile, întrucât aceasta din urmă s-ar derula în 
decurs de mai multe luni, fiind necesar un studiu diacronic. De aceea, am hotărât să 
publicăm mai întâi metodologia, urmând ca în anul 2021 să putem publica și rezultatele 
studiului propriu-zis, după utilizarea acestei metodologii. Fără însă a insista prea mult 
asupra acestui neajuns impus de regulile de conduită din timpul pandemiei COVID-19, 
considerăm că publicarea metodologiei înainte de studiul propriu-zis ne ajută să privim cu 
un grad de obiectivitate mai mare plusurile și minusurile metodologiei, până în momentul 
aplicării ei, dar și după acesta, când vom putea corela așteptările noastre cu rezultatele 
studiului.  
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ABSTRACT 

Our study is focused on the pragmatic side of didactic interaction, in the context 
of teaching Romanian as a foreign language. Thus, we concentrate on the 
argumentative discourse and how the communication situation is managed when 
the speakers’ purpose is that of directing their discourse towards the interlocutor. 
The analysis proceeds from a series of key concepts in the field of discourse 
analysis, such as: discourse, situational context, pragmatic competence, 
institutional role, interactional role and interlocutive role, argumentative 
connectors, pragmatic markers. The analized corpus contains transcripts of the 
audio-video material and they observe the conventions established in 
transcribing current Romanian language in use; when relevant they will be 
accompanied by detailed, explicit notes of nonverbal elements as part of our 
microanalytical approach with a terminology aligned to the literature. 

KEYWORDS 

discourse, situational context, competence, argumentation, pragmatic markers. 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Atunci când ne referim la interacțiunea didactică, în context pragmatic, ne raportăm, în 
primul rând, la condițiile concrete ale comunicării, pe baza cărora putem aborda și analiza 
aceste interacțiuni chiar în anumite cadre generice de manifestare a lor. Studiul nostru își 
propune punctarea anumitor particularități ale așa numitelor interacțiuni didactice diadice, 
complementare, ce se pot încadra, cu ușurință, într-un gen de discurs aparte: consultația 
didactică. Astfel, studiul nostru de caz se va referi, în general, la acest gen de discurs și, 
punctual, la o consultație didactică mediată, organizată la inițiativa unui student 
internațional, în vederea aprofundării, prin texte și exerciții specifice, a noțiunilor legate 
de modurile și timpurile verbale, în limba română, ca limbă străină. În al doilea rând, ne 
propunem să aplicăm, prin raportare la acest gen de discurs didactic, concepte ce stau la 
baza analizei discursului, înțeleasă ca perspectivă analitică complexă, unitară, ce include 
în sfera sa largă și studiul discursiv al argumentării, ce se bazează pe recunoașterea 
dimensiunii lingvistice a fenomenelor argumentative, exploatând resursele limbii, 
subliniind importanța materialității limbajului pentru construirea sensului. Abordarea 
discursivă a argumentării are în vedere faptul că locutorii actualizează limba, de fiecare 
dată când iau cuvântul, în unități superioare și genuri de discurs (care țin de normele 
variabile în funcție de sectoarele de activitate socială, în cadrul cărora locutorii 
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interacționează); conceptul de „genˮ este esențial pentru metodologia analizei discursului 
ca dispozitiv de comunicare definit socio-istoric (Maingueneau, 2009: 68). Abordarea 
discursivă a argumentării presupune, în cazul nostru, o poziție radical descriptivă, nu una 
normativă, studiul de față elaborându-se plecând de la interesul pentru modul în care 
locutorii înșiși construiesc și negociază sistemul de norme, ținând cont, totuși, de variațiile 
generice și istorice. Analiza discursului descrie aceste norme cu multiplele lor variații, 
prin urmare, surprinde faptul argumentativ și include, în sfera sa, diversitatea modurilor 
de argumentare. Ne propunem să ilustrăm cadrul teoretic expus, în rândurile ce urmează, 
prin exemple transcrise conform corpusurilor de limbă română vorbită actuală (Cărăușu, 
2013) și prin observații generale fundamentate pe metoda observației participative. 

Consultația didactică mediată la care vom face referire este o interacțiune complementară 
care poate fi descrisă, din punct de vedere pragmatic, pe baza următorilor parametri ce îi 
scot în evidență particularitățile ce influențează producerea și receptarea enunțurilor:  

- rolul participanților și statutul lor (adică, natura particulară a vorbitorilor înscriși în 
interacțiune, într-un schimb real, dialogal; prin raportare la situația descrisă, ne referim la 
roluri instituite, instituționalizate, iar la nivel interacțional, la o comunicare 
complementară între profesor, cel învestit cu autoritate deontică și epistemică, și 
studentul (vorbitor multilingv) care, în consultația didactică, solicită și inițiază schimbul);  

- circumstanțele (momentul, locul, timpul și evenimentul social în care un discurs are loc 
precum și organizarea materială, socială a spațiului unde se instaurează relația); aici, 
interacțiunea este una mediată de calculator (se desfășoară pe una dintre platformele 
oficiale de comunicare, un mediu pe care profesorul îl adaptează, prin mijloace online 
diverse, astfel încât studentul să recunoască și acest spațiu ca pe unul „instituționalizat”); 
o interacțiune particularizată, din punct de vedere pragmatic, printr-o continuă nevoie de 
adaptare, așadar, și prin verificarea permanentă a canalului de comunicare pentru că 
succesul interacțiunii este condiționat și de gestionarea corectă a rolurilor interlocutive. În 
același timp, această situare mediată a interactanților, oferă posibilitatea accesării 
imediate a informației, prin diferite funcții online, într-un mod interactiv (vezi, în acest 
sens, Chirilă, 2017: 150-153). 

- modul de comunicare a mesajului, nivelul de formalitate (un gen de discurs este strâns 
legat de instituția discursivă și de instituția vorbirii, este definit prin finalitatea sa. 
Genurile de discurs organizează vorbirea condiționând înțelegerea reciprocă, prin valoarea 
lor normativă, pentru interactanți. La nivelul actelor de discurs, consultația didactică are, 
de obicei, dominante formative și prescriptive; prin urmare, taxemele, care sunt în același 
timp indicatori de locuri și donatori de locuri (Orecchioni, 1992: 75), actele ritual de 
inițiere/încheiere; reafirmarea rolului instituțional, prin acte de vorbire specifice, 
injonctive sau directive, marcatorii lingvistici cum ar fi modalitățile aletice, epistemice, 
deontice și chiar axiologice, toate, demonstrează că profesorul se află pe o poziție de 
autoritate. Aceste clase de modalități se exprimă prin mijloace lingvistice diferite, cele 
mai frecvente fiind verbele: în cazul interacțiunilor didactice, anumite valori modale 
(obligatoriu, favorabil, necesar) sunt indicate cu ajutorul conjunctivului; 

- tematica adecvată (dacă în interacțiunea didactică temele abordate sunt prestabilite prin 
raportare la o programă de referință, consultația didactică, bineînțeles, pe fondul aceluiași 
cadru academic, prilejuiește flexibilizarea tematică, în funcție de neclaritățile pe care 
studentul le semnalează); în acest sens, chiar dacă lungimea și organizarea evenimentului 
discursiv sunt delimitate temporal, de cele mai multe ori, limitele de timp sunt depășite; 
resursele lingvistice (registrul de limbă; codul; stilul adecvat canalului de comunicare; 
discursul didactic numit „consultație didactică” este, și din acest punct de vedere, normat 
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și normativ - „une parole régléeˮ, Tamine, 2011: 30); în interacțiunea RLS profesorul 
acordă în mod special atenție acestui aspect, având permanent conștiința reușitei actelor 
de discurs. 

În același timp, ne propunem să particularizăm analiza noastră prin privilegierea 
argumentării, înțeleasă, aici, din dublă perspectivă: ca dimensiune argumentativă 
intrinsecă a discursului didactic, discurs argumentativ didactic, și ca scenografie 
elaborată de către profesor, intențional, cu scop strategic, pentru a evalua nivelul de limbă 
al studentului și, în același timp, pentru a dezvolta, rafina și orienta alegerile sale 
lingvistice, în vederea dezvoltării propriei „competențe argumentative” (Sălăvăstru, 1996: 
59); astfel, la fel ca profesorul, studentul trebuie să știe cum să ofere argumente, cum să 
organizeze anumite teze astfel încât să infereze teze complexe și să persuadeze: „Il s’agit 
de savoir-faire dont l’importance n’échappe à personne: avoir le pouvoir de persuader 
confère une image identitaire favorable et un pouvoir réel sur les autres” (Vion, 2000: 89). 

Fundamentele pragmatice actuale ale analizei argumentative au fost inițiate de către 
J.L.Austin și John Searle, promotori ai teoriei „actelor de limbajˮ (Austin, 2005; Searle, 
1983), urmate de pragma-dialectică. Această din urmă orientare definea argumentarea ca 
pe un macro-act complex de nivel superior care funcționează, în primul rând, prin 
antrenarea vorbitorilor într-un dialog efectiv; o activitate rațională ce se încheagă în 
enunțuri care trebuie să convingă sau să implementeze anumite convingeri: 
„Argumentation is a social, intellectual, verbal activity serving to justify or refute an 
opinion, consisting of a constellation of statements and directed towards obtaining the 
approbation af an audienceˮ (Eemeren, 1987: 7).   

Jean Claude Anscombre și Oswald Ducrot orientează sfera de cercetare a argumentării 
către o nouă teorie pragmatică: „argumentativismul integralˮ. S-a urmărit, în acest sens, 
reintegrarea dimensiunii retorice (pentru aceștia, indisociabilă de sensul enunțului), în 
studiul lingvistic, și redefinirea argumentării, în câmpul pragmatico-semantic (o înlănțuire 
de enunțuri sau un enunț E1 este destinat pentru a face pe cineva să admită E2). 
Argumentarea este privită ca un fapt de limbă, nu neapărat de discurs, iar pragmatica ca 
indisociabilă de nivelul semantic (pragmatica integrată): „Le sens dʼun énoncé comporte, 
comme partie intégrante, constitutive, cette forme dʼinfluence que lʼon appelle la force 
argumentative. Signifier, pour un énoncé, cʼest orienterˮ (Anscombre; Ducrot, 1988: 8).  

La dezvoltarea teoriilor argumentării au dus și cercetările făcute în analiza conversației. 
Teoriile formulate de către Jacques Moeschler și Christian Plantin au situat argumentarea 
într-un cadru dialogic. Sub influența grupului de la Geneva, Moeschler analizează astfel 
raportul între faptele argumentative și cele conversaționale: „En premier lieu, je partirai du 
principe que toute interaction verbale, dont le lieu de réalisation est la conversation, 
définit un cadre de coaction et dʼargumentation. A savoir, un espace où certaines actions 
étant engagées, ou certaines „conclusionsˮ visées, les interlocuteurs sont obligés de 
débattre, perdre ou gagner la face, marquer des points, négocier pour arriver ou non à une 
solution, confirmer des opinions ou polémiquerˮ (Moeschler, 1985: 14).  

Sub aceste influențe, la care se adaugă și contribuția cercetătoarei Catherine Kerbrat-
Orecchioni cu privire la analiza interacțiunii, se insistă în literatura de specialitate asupra 
influențelor mutuale pe care vorbitorii le exercită unul asupra celuilalt: „…considérer les 
énoncés comme des actes, c’est admettre qu’ils sont faits pour agie sur autrui, mais aussi 
l’amenager à réagir: quand dire c’est faire, mais aussi faire faire…ˮ (Orecchioni, 2012: 
58). 

Christian Plantin este cel care elaborează un model dialogal al argumentării: dialogul 
devine matrice și paradigmă a argumentării. Interacțiunea argumentativă presupune 



 
 

132 

existența unei situații de confruntare; în opinia autorului, argumentarea presupune 
divergență de opinie, punerea sub semnul întrebării, confruntare prin discurs, contra-
discurs. Acesta din urmă, însă, poate fi redus la o formă minimală, iar argumentarea 
devine posibilă de fiecare dată când „opozantul” are posibilitatea de a se exprima (verbal 
sau nonverbal): „Le contre-discours peut être réduit à une forme minimale, non verbale, 
par exemple un haussement de sourcils manifestant la surpriseˮ (Orecchioni, 2012: 58).  

Abordările asupra argumentării ca interacțiune față în față îmbogățesc cercetările asupra 
discursului, facilitând cu mult analiza modalităților de argumentare. Ne-a atras atenția, în 
mod special, și în alte contexte de cercetare a discursului, viziunea integrativă asupra 
argumentării (definită la confluența retoricii, pragmaticii și logicii) promovată de către 
Ruth Amossy; o propunere de analiză pe care am adoptat-o și la care facem referire ca 
fiind completă, de fiecare dată când analizăm discursul argumentativ. Viziunea științifică 
a autoarei este una largă și include, în sfera argumentării: perspectivele lingvistice 
(argumentarea nu se reduce doar la o serie de operații logice și procese de gândire, ci se 
construiește plecând de la punerea în valoare a mijloacelor pe care le oferă limba: alegeri 
lexicale, modalități de enunțare, mărci ale implicitului, conectori, etc); perspectivele 
comunicaționale (argumentarea presupune un raport de interlocuție; articulația sa logică 
nu poate fi disociată de situația de comunicare în care trebuie să producă efect); 
perspectiva dialogică (argumentarea înseamnă adaptare, pentru a avea efect); perspectiva 
generică (argumentarea se înscrie, întotdeauna, într-un tip și un gen de discurs. Acesta 
determină scopurile, cadrele de enunțare și distribuția de roluri prealabile); perspectiva 
figurativă (argumentarea recurge la efectele de stil și figuri care au impact asupra 
alocutorului și care susțin orientarea persuasivă); perspectiva textuală (care oferă 
termenului de „textˮ sensul unui ansamblu coerent de enunțuri. Argumentarea trebuie 
studiată la nivelul construcției textuale prin procedurile care îl leagă; pentru aceasta 
trebuie analizate procesele logice: silogismele, analogiile, strategiile de disociere și 
asociere care trebuie exploatate în cadrul complex al discursului în situație) (Amossy, 
2010: 31, 32). 

Indiferent dacă vorbim despre discursul argumentativ didactic, în general, sau despre 
metodica dezvoltării competenței argumentative la studentul străin, situându-l într-o 
situație de comunicare anume, într-un context anume, ne aflăm în sfera analizei unui 
proces discursiv1 (Charaudeau, apud Rinn, 2008: 58) și a performanței discursive. În 
ambele situații, profesorul și studentul (sau, în cazul grupului, studenții între ei, profesorul 
și studenții) exercită influențe reciproce permanente, într-o dinamică discursivă care are și 
orientare persuasivă. Argumentarea modelează gândirea și modul de percepere a lumii, 
prin seria de procese pe care se bazează și pe care profesorul le utilizează, în baza 
autorității sale epistemice, chiar strategic; pe tot parcursul actului didactic  cu orientare 
persuasivă, profesorul urmărește să impună propriile schematizări discursive, în vederea 
creării unui echilibru cognitiv nou, în ceea ce îi privește pe studenții săi. În același timp, 
prin exercițiul argumentării, prin activitățile propuse la orele de curs, studentul dobândește 
această practică discursivă sau „savoir-faire communicatif”, prin setul de „compétences 
cognitivo-discursives” (Vion, 2000: 88) dobândite, familiarizându-se, astfel, cu aparatul 
argumentativ și strategiile de exploatare a sa. 

Vom privilegia, în economia lucrării de față, cea din urmă dimensiune la care am făcut 
referire anterior, având conștiința următoarei situații de fapt discursiv: acest gen de 
interacțiune didactică, cu tentă evaluativă, în cazul nostru, presupune o permanentă 

 
1 Acesta presupune, complex fiind: o anumită reglare (proces regulator; contact; relație); identificare (imagine, 
ethos); dramatizare (emoție, pathos) și raționalizare (narațiune/argumentare, logos). 
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influențare reciprocă, construindu-se ca un joc al relațiilor de influență. Deși rolurile 
interacționale sunt prestabilite, prin alternarea și chiar negocierea permanentă a celor 
interlocutive, studentul poate adopta și roluri discursive, în special, prin așa numita 
„scénographie” (Maingueneau, 2009:111), propusă de către cel care ocupă poziția 
„înaltă”: critic, observator, analist, toate, pe fondul intenționalității discursului său: acela 
de a demonstra o bună cunoaștere a limbii, de a contura un ethos discursiv favorabil, de a 
face din discursul său, un discurs performativ, care să influențeze percepția profesorului 
și, bineînțeles, atitudinea finală a acestuia. Astfel, în contextul în care, de obicei, 
argumentarea în discursul didactic înseamnă: demonstrație, explicație, definiție, de cele 
mai multe ori, în predarea limbii române, ca limbă străină, discursul depășește aceste 
limite cognitive, al argumentelor explicite (specifice discursului științific), vizând, 
inclusiv, modificări de ordin atitudinal, emoțional și, mai ales, socio-cultural. 

În acest sens, studentul internațional trebuie încurajat să își găsească motivația, în procesul 
de învățare a limbii, și în modelele culturale implicite și explicite ale societății în care este 
inserat (nu în sensul în care să le adopte forțat, ci în sens pedagogic; să își dorească să le 
cunoască, să le înțeleagă, cu scopul de a-și dezvolta propriile competențe): „… informaţia 
de tip ştiinţific cedează întâietatea în faţa volumului (cantităţii) informaţional(e) de tip 
cultural” (Nimigean, 2013: 204). 

Acest lucru devine realizabil, în special, dar nu exclusiv, în cadrul orelor dedicate limbii, 
culturii și civilizației românești. La nivel discursiv, profesorul poate reuși aceasta însă, 
plecând de la anumite locuri comune pe baza cărora studentul să poată argumenta punctul 
său de vedere, poziția sa, cu privire la o problemă. Aceste locuri comune specifice 
practicii didactice sunt, de regulă: definiția, tehnica descriptivă, narațiunea, care 
prilejuiesc stabilirea „acordului” inițial, pe baza reprezentărilor comune, reprezentărilor 
colective, inclusiv, pe baza anumitor preconstruite culturale („reprezentăriˮ, înscrise în 
discurs sub forma „schematizărilor discursive” (Grize, 1996: 64), al căror produs sunt 
„imaginileˮ), utilizate de către profesor strategic, cu scopul de a contura, inițial, anumite 
configurații discursive ale actelor de limbaj. Aceste configurații pleacă, de obicei, de la 
elemente generale, atât ale culturii explicite (OVERT) : elementele materiale, concrete ale 
unui anumit popor (hrană, habitat, haine, limbă, obiceiuri funerare), cât și ale culturii 
implicite (COVERT) : sistemul latent (sistemul de reprezentări, valori, sentimente care 
asigură unitatea acestuia și conferă, prin aceasta, sens culturii explicite (Robert, 1968: 20).  

Toate acestea se demonstrează, cu precădere, în astfel de secvențe didactice 
argumentative, în care studentul este pus în situația de a-și însuși un bun pragmatic de 
bază și anume teatralitatea: studentul străin trebuie să fie capabil să înțeleagă care sunt 
elementele unei structuri teatrale – actorii, procesele, situațiile, mărcile operațiilor 
(Țuțescu, 1986: 17) și să recunoască nu doar rolul performativ al discursului celuilalt, ci și 
să conștientizeze, să caute, inclusiv ca propriul său discurs să aibă efecte performative. 
Pentru a atinge această performanță, care presupune conștientizarea permanentă a faptului 
că discursul înseamnă acțiune, profesorul se află în situația în care trebuie să ghideze 
comportamentul comunicativ al studentului, pe măsura elaborării argumentării sale, în 
interacțiune. 

În acest sens, în consultația didactică pe care am selectat-o spre analiză, unul dintre 
procedeele didactice utilizate și care se bucură de succes, în general, în ceea ce privește 
acordul prealabil, este imaginea. Argumentarea face parte din viața cotidiană; studentul 
trebuie să își însușească abilitatea de a argumenta, în diferite situații de comunicare; în 
cadrul orelor de consultație didactică (interacțiune diadică); prin exerciții,  acesta este 
îndrumat, adesea, să justifice anumite răspunsuri, alegeri sau opțiuni atunci când vine 
vorba de discursul imaginii și, mai ales, de discursul său despre imaginea din fața sa.  
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De obicei, imaginea implică participativ studentul pentru că prilejuiește acestuia 
posibilitatea de a utiliza de la forme simpliste, până la cele mai complexe forme ale 
limbajului și are, la fel ca materialele audio-video, nu doar un impact rațional, ci mai ales 
un impact afectiv puternic. Strategia implicării studentului în interacțiune, prin 
decodarea/interpretarea imaginii, se construiește, intențional, de către profesor, pe baza 
unor serii de criterii, de exemplu: 

- imaginea selectată se bazează pe anumite elemente stereotipe2 (imaginea familiei în jurul 
mesei; imaginea copilăriei; școala, universitatea, campusul, cantina, biblioteca, 
interacțiuni, spații publice etc.);  

- la rândul său, observăm, de asemenea că, studentul preferă prototipul atunci când își 
elaborează răspunsul pe baza unei situații imaginare sau a unui complex de semne iconice: 
de exemplu, aici, marea, pentru orice destinație de vacanță; din nou, rolul profesorului 
este foarte important pentru că acesta trebuie să elaboreze, să selecteze și să ofere spre 
decodare, spre exemplu, imagini, care să ofere indicii ce vor conduce studentul spre 
formularea unor răspunsuri complexe (analiză, sinteză): „...învățarea nu se reduce la 
achiziționarea deprinderilor; cu cât un stimulent este mai des propus, cu atât mai eficientă 
este însușirea” (Braniște, 2016: 55). 

- de obicei, studentul este invitat să analizeze imagini în care profesorul exploatează nu 
doar funcția referențială (descriptivă, narativă, explicativă, informativă) sau funcția 
injonctivă sau argumentativă (aici, desenul umoristic, caricatura) ci și, la nivelurile 
superioare ale cunoașterii limbii, funcția poetică (expresivă, simbolică). Imaginea, așadar, 
devine sursă pentru secvențe argumentative complete (dirijate, atunci când predomină, în 
discursul studentului, celelalte moduri de discurs: descriptiv sau narativ, prin intervenții 
ale profesorului).  

Uneori, însă, din dorința de a încuraja intervenția studentului, profesorul orientează 
răspunsul acestuia prin propriile intervenții, menite să asigure cursivitatea și coerența 
discursului: „...S: am lua:t // [P: am lua:t micul_deju:n bu:n↑// S: oche:i_î://= P: ce_ai 
mânca:t?...” sau pur și simplu îl încurajează, prin ratificare și recompensă, să continue 
ideea „...așa:↑bu:n_bravo↑bine:↑a:lt-ce-va↑...”. 

Alteori, acest efort intervine în proiectul de vorbire al studentului și, conform corpusului, 
observăm chiar o abandonare a lui, cu scopul de a reveni la „acordul” inițial. Studentul 
folosește aceasta, de multe ori, ca pe o strategie readucând discursul către o zonă sigură de 
utilizare a limbii: preferând generalizările, formele preconstruite și rezumându-se, astfel, 
la un lexic de bază, în majoritatea circumstanțelor. Profesorul, în acest sens, orientează 
răspunsul acestuia, schimbând, de această dată radical, traiectoria sa, prin implicit, 
verificând capacitatea interlocutorului de adaptare la noi contexte, ușor imprevizibile: 
„asꓕaș vre:a să: me:rgem la ma-re cu:ꓕsă vede:m_să vede:m // [P: (gest al capului, executat pe axa 

verticală, cu direcția de execuție sus-jos, aprobând)// da:↑+ă: nu_ști:u_ă pla:ge sa:u ă:_î: nu_știu:// P: 
delfinii↑ // S: de:lꓕdelfi:ni? ˂zâmbet˃ P: delfinii. la: [S: bi:ni. // la: delfinariu 
˂zâmbet˃...”. 

Uneori, însă, atunci când studentul se află în situația de interlocuție și argumentând 
răspunsul său, simte că devine redundant și semnalează acest lucru, din nou, strategic: 
„...S: nu_ști:u_ă: da-că a:ș_ă: nu ști:u dacă_aș scri:e+nuꓕvre:u să: schi:mb ve:rbul. //P: 

 
2 Elementele stereotipe joacă un rol primordial în perceperea și memorarea anumitor date: „Lorsque nous avons 
en tête une image préétablie qui suscite une certaine attente, nous avons tendance à sélectionner les informations 
nouvelles qui viennent confirmer cette attenteˮ (Amossy, 2011: 50). 
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da↑asta_ar fi: foarte bi:ne↑// S: da:↑ //P: hai_să continuă:m ideea_asta+la 
ma:re↑[...]da?ha:i să_spunem așa:_că:î:„dac’_aș merge la ma:re_aș îno:ta.”ce:alt-ceva ai 
mai fa:ce la ma:re?...”. Sesizăm, din ambele exemple de mai sus, dar considerând toate 
intervențiile sale  (prin observare participativă), că forma „nu știu” poate fi considerată 
una dintre emblemele verbale ale studentului care participă la această consultație 
didactică; această formă, dobândită sub influența limbii franceze (limba sa maternă3) 
devine, în discurs, marcă pragmatică a ezitării, utilizată strategic, de către student, pentru 
a câștiga timp și, semnalând, cumva, intenția de a menține rolul interlocutiv, deși se află în 
dificultatea de a continua.  

Chiar și atunci când intervenția profesorului este una evidentă, studentul trebuie încurajat 
să rămână responsabil de succesul performativ al intervenției sale discursive, ceea ce se 
întâmplă, de cele mai multe ori: „bu:n↑”;„...[...] uite_ha:i s’_enumeră:m mai_multe 
activită:ți↑...”// „e_bine_ai spu:s bi:ne↑”// „S: a↑și:+// P: și:?”// P: 
„atâ:t?tre:i_activită:ți?”// „P: a:ltceva↑am folosi:t tre:i da’_ha:i să mai găsi:m ceva”. 
Interogația ca tehnică de cedare a cuvântului, alături de metasemnul argumentativ de tipul 
„da, dar...” (François, 1990: 44, apud Vion, 2000: 89) sunt echilibrate, în ultimul exemplu, 
strategic, prin utilizarea formei lui „noi generic”, pentru a evita efectul inhibator al actelor 
de discurs directive. 

Observăm că, în situațiile exemplificate, atunci când studentul manifestă o oarecare 
rezistență la argumentare, marcată prin ezitări sau prea multe reformulări, profesorul 
deplasează centrul de interes spre strategia „autodezvăluirii” (Gavreliuc, 2002: 67), cerând 
studentului informații despre propriile sale activități sau chiar despre propria sa identitate 
„...P: ce_ai mânca:t?...”; „...ce:alt-ceva ai mai fa:ce tot la ma:re?...”. Autodezvăluirea se 
situează la zona de confluență dintre nivelul intrapersonal și cel interpersonal (– acest 
fenomen are loc, de obicei, și în sala de clasă, mai ales, la începutul închegării grupului, în 
primele ore de curs și nu numai, dar și aplicat, pe parcurs, în funcție de fiecare tematică 
abordată). Psihologia socială (Ibidem) descrie două tipuri de autodezvăluire: din punctul 
de vedere al mecanismelor psihologice angajate (autodezvăluire prin descriere, în care 
predominant este registrul perceptiv; autodezvăluire prin evaluare, în care dominant este 
registrul cognitiv și afectiv;) și din punct de vedere referențial (autodezvăluire personală - 
despre sine; autodezvăluire relațională - despre relația cu „celălaltˮ).  

Alteori, imaginile care evocă/descriu/redau activități, evenimente, acțiuni, alături de 
exprimarea directă a unui scenariu care trebuie urmat (de exemplu, în corpusul nostru, 
studentul primește o imagine în care o mamă se plimbă, în parc, împreună cu cei doi copii 
ai săi, care desfășoară activități recreative), implică studentul acțional și afectiv, într-un 
„joc de rol”, îndrumându-l să schimbe registrul către registrul narativ subiectiv. Aici, 
studentul adoptă imediat acest „rol”, implicându-se în acest discurs ficțional (de tip 
mimicry): intră în jocul lui „ca și cumˮ, conturând, prin imaginar, o stare de fapt sau, mai 
bine spus, un personaj (adoptând, inclusiv, modificările de gen): „...S: eu sunt_î: fe-ri-
ci:tă...” sau număr: „...no:i vom mer-ge:...”) și o situație: „S: ă_oche:i astăzi este este 
frumoa:săꓕeste frumos afară_da?eu și: î: și copiii_me:i_mei_da? // P: da:+ // S: vrem 
să_mꓕsă merge:m [...] la parcu:lꓕ [...] în parc_da↑... [...] și după: noi vom merge: la 
restaurant [...] să: ...”. Observăm, în acest exemplu, studentul demonstrează o bună 
stăpânire  a macrosemnului narativ: „apoi”, utilizând analogul „după”, în mod corect. 

 
3 Vezi, în acest sens, și conceptul de interlimbă, aplicat în domeniul RLS (în Andrei; Câșlaru, 2014). Mulți dintre 
studenții internaționali sunt vorbitori multilingvi, iar uneori aceștia cad în capcana traducerii în/din limba 
intermediară (de obicei, engleza), omițând faptul că ea implică adaptare: „...good translation requires a great 
effort of reconstruction not only in what concerns the text itself, but also the momentum of its creation, or at 
least a close estimate” (Braniște; Petrovici, 2013: 592). 
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Astfel de jocuri de rol, care implică adoptarea unei noi identități, invită la imaginație și 
creativitate, îndeplinind și o funcție discursivă aparte pentru că permite utilizarea 
strategică a diverselor forme verbale: „P: pă:i tu ești mama_lo:r_da↑ că ai spus_„eu și 
copiii_me:i”_uite↑(ducând cursorul pe textul scris pe ecran, în modul share screen) no:i↑// S: a_scu:ze ˂râzând˃ 
e:u [...] //P. ă: cum ești_tu:? // S: eu sunt fericită: // P: a-șa_fericită↑ ˂zâmbet˃”. 

În acest context, profesorul afectează, la rându-i, intenționat, forma discursului, fie prin 
alegeri lexicale care să detensioneze (aici, prin umor), fie prin particule slab semantizate, 
sau prin particule de forma „ă:ˮ, „î:ˮ, alături de „întrebarea sugestivăˮ (Botezatu, 1982: 
210) ușor capțioasă, plasată și cu scopul de a avea un efect umoristic; în acest moment 
interacțiunea ia aspectul ludic al conversației, ca procedeu metodologic, ca metodă (vezi, 
în acest sens, Braniște, 2005: 54, 55; Tudor, 2012).  

Dacă la nivel macro interacțiunea didactică la care facem referire urmărește o logică 
deductivă, fiind dedicată exemplificării și aplicării, în diferite contexte, a noțiunilor de 
gramatică definite anterior (moduri, timpuri verbale) și vocabular (de exemplu, ca 
intervențiile cu rol metadiscursiv de tipul: „...S: ă:+e:u merge:m la:+ gi:m↑++//[P: 
da:_da’ve:zi? uite↑[...]ce_AI FĂCU:T.+săptămâna trecută↑ // S: da:↑săptămâ:na_trecută 
m:ꓕ mergi: // [P: da. prin_urma:re răspunsu’ tă:u = // S: da: me:rgi.//P: răs-punsu’ tău_răs-
pun-su’ tău trebuie să fie tot cu perfect compus_ve:zi? AI FĂCU:T. // S: 
a:↑ai_făcu:t_A↑ꓕa: + ai me:rgi // = P: ei_ai gri:jă↑ TU ai făcut↑...”), în continuarea unor 
astfel de secvențe didactice narative, profesorul ghidează atenția și orientează răspunsul 
studentului, prin analogie și inducție, strategic, către particular; în exemplul dat și în 
general, observăm, cel care studiază limba română ca limbă străină este încurajat să 
utilizeze și inducția (a argumenta de la exemple concrete, generalizări, la definiția unei 
noțiuni) destul de des, pentru a-și asigura un discurs fluent cel puțin până la un anumit 
punct: atunci când ajunge la noțiunile abstracte sau până la generalizări coerente (uneori, 
în acest moment, în consultația didactică, studentul tinde să schimbe codul lingvistic). În 
acest sens, studentul este ghidat prin întrebări de tipul (pentru o imagine care își propune 
abordarea temei activităților în timpul liber): Ce vezi în imagine? Ce haine poartă 
persoanele din imagine? Ce porți, de obicei, iarna/vara? Ce stil vestimentar adopți, în 
general?. Întrucât, în ceea ce privește interacțiunea didactică (RLS) una dintre condițiile 
pragmatice, universale, pentru ca un context (întrebare, cerere, sfat, promisiune, comandă, 
după Dijk, 1981: 31) să fie „bine conturat”, nu este pe deplin atinsă: vorbitorul să știe sau 
să presupună că ascultătorul știe limba și gramatica ei, o adaptare permanentă a 
argumentării este așteptată de la profesor, iar acesta din urmă, la rândul său, trebuie să țină 
cont de acest lucru, atunci când studentul își construiește și orientează discursul. De 
aceea, profesorul trebuie să formuleze strategic întrebările și să mențină ordinea logică a 
discursului pe care studentul îl construiește. 

Însă, persuasiunea, prin discursul argumentativ, nu poate fi atinsă doar prin metode 
raționale, ci și afective, profesorul, indiferent de opțiunile sale metodice, este permanent 
conștient de mecanismul numit „transfer perceptivˮ (utilizat în psihologia socială cu 
sensul următor: înclinație naturală de a aprecia persoanele sau evenimentele care ne fac să 
trăim un confort afectiv și să le respingem pe cele care ne stârnesc o stare de tulburare sau 
alimentează afecte negative: teama, frica etc., în Gavreliuc, 2002: 156) și, prin urmare, 
trebuie să exploateze corect, în acest sens, imaginea, sursa audio-video sau alte materiale 
didactice, fără a atrage stări emoționale inhibatorii la studentul internațional (de exemplu, 
atunci când studentul primește imaginea unei păduri mistuite de flăcări, lectura 
contextuală poate activa studentului stări, precum: tristețe, pesimism, verbalizate ca atare: 
„ S: ă: din_păca:t sun_ă: (plecând capul și privirea; gest al mâinii stângi, pe axa de adâncime, cu punct de contact cu 
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fruntea)tri:st↑” sau atunci când trebuie să compare această imagine, cu imaginea unei păduri 
verzi, cu flori „S: la fe:l pentru la_prima imagine_da? ferici:t↑”. 

Prin astfel de exerciții, profesorul încearcă să încurajeze studentul să își dezvolte discursul 
și în direcția acestor noțiuni abstracte, să își argumenteze stările, prin autodezvăluire 
personală, prin evaluare (vezi supra), atunci când „citește” contextul unei imagini, și nu 
doar să se limiteze la simpla descriere a ei. 

De foarte multe ori, fie la inițiativa studentului, fie la inițiativa profesorului alături de 
discursul personal, prin autodezvăluire, sunt valorificate aspecte ale comunicării 
interculturale care sunt aduse în discuție, de obicei, prin analogie (Șerbănescu, 2007: 28-
43): „...a se uita: la desene_anima:te↑dese:ne_anima:te↑//S: da_da. e:ste la fe:l pen-tru 
france:ză desanz_dez_anime: // P:bu:n↑da. ...”; „...S: noi facem asta_în copilărie. jucăm 
cu nisip (gest ilustrativ, executat cu ambele mâini, ilustrând formarea unui bulgăre)// [...] P: noi:ne jucă:m a-șa: cu 
bulgă:ri [...] bulgăre de zăpadă. ...”.  

Astfel, deși există și manifestări pur narative, descriptive sau argumentative, în zona 
interacțiunilor verbale didactice, avem de-a face, mai degrabă, cu forme eterogene ale 
argumentării așa cum este cazul consultației didactice pe care o observăm, la nivelul 
analizei. Totuși, de cele mai multe ori, din comportamentul strategic al profesorului, 
intenția de a orienta  discursul studentului către argumentare și dorința de a-l încuraja să 
mențină intervenția și rolul interlocutiv, se observă clar, prin anumite mărci pragmatice 
nonverbale (mișcările sacadate ale capului, confirmative) sau verbale (în corpusul nostru: 
„bu:n↑”, „așa:”, „da↑”). Aceste mărci au dublul rol de a semnala faptul că profesorul, pe 
de o parte, este angajat în acest schimb, permanent, în timpul interacțiunii și, de asemenea, 
marchează confirmarea acestuia la cele asertate de către student. Pe de altă parte, semnalul 
angajamentului și al validării, din partea studentului, în corpusul nostru, este utilizarea 
dublă a semnalului verbal de ascultare: „da_da↑”. 

Atunci când studentul atinge un nivel de limbă superior, este foarte important și modul în 
care acesta învață să stăpânească mecanismele fiecărui tip de interacțiune: argumentarea 
pro/contra; dezbaterea; polemica. Pentru astfel de interacțiuni, tehnicile discursive și 
tipurile de argumente ajută vorbitorul de limbă română, ca limbă străină, să exprime: 
adeziunea, să confirme/obiecteze (la) anumite teze, să critice, să rectifice, să formuleze 
eficient o teză/concluzie. Și în practica didactică, argumentarea trebuie să facă obiectul 
unei duble descrieri: ca mod de organizare a discursului, structurându-se în jurul unei 
matrice cognitive de cauzalitate; ca strategie discursivă relevând din diferite procedee 
variabile, în funcție de situație, așa după cum o descrie perspectiva semiolingvistică 
(Charaudeau, 1957). 

Pe de o parte, studentul, ca orice locutor, este preocupat permanent ca aserțiile sale, 
intervențiile sale, să convingă sau cel puțin să fie plauzibile, iar atunci când este cazul, să 
ofere argumente. Pe de altă parte, profesorul acordă foarte mare atenție modului în care 
studentul își construiește discursul, regulilor sintactice, semantice, pragmatice ale actelor 
de discurs, modului în care studentul dispune argumentele, cum își fundamentează teza, ce 
tipuri de argumente folosește; în același timp, la rândul său, profesorul, prin propriul 
discurs, trebuie să respecte, pentru o argumentare eficientă, anumite condiții ale reușitei 
actului didactic care sunt dependente de toate acele particularități pragmatice amintite la 
începutul lucrării și care influențează comportamentul comunicativ al participanților, 
întregul eveniment discursiv.  

Profesorul utilizează argumentarea ca mod de organizare și ca strategie discursivă vizând 
influențarea alegerilor lingvistice viitoare ale studenților săi, în limba țintă, pentru că 
procesul de instruire/predare nu îndeplinește doar funcții informative, formative, ci și 
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persuasive (Neacșu, 1990: 162); bineînțeles, în predarea limbii române ca limbă străină, 
profesorul are mereu o conștiință de tip „meta-” (discursivă/comunicațională/lingvistică), 
orientată către eficiența actului discursiv didactic, prin scenografia pe care o actualizează 
și o propune studentului, în funcție de proiectul de vorbire și intenționalitatea sa. Toate 
acestea sunt transferate către studentul multilingv, considerat nu doar receptor al codului, 
ci și al practicilor discursive, orientat fiind către alegeri viitoare coerente, reușite, 
pertinente, în diverse situații de comunicare.  
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ABSTRACT 

Specialized languages are complex, semi-autonomous semiotic systems based on 
and deriving from general language, whose usage implies a specialized training; 
however, they do not refer only to the communication among the specialists in 
the field or from related fields (Sager et al., 1980, apud Cabré, 1999: 64). Teresa 
Cabré refers to a set of sub-codes which overlap partially with the sub-codes of 
the general language. Each of these can be characterized by certain features such 
as: the field of activity, the type of interlocutors, situation, the speaker’s 
intentions, the context where the exchange of information takes place, the type 
and form of the respective exchange of information, etc. (Cabré, 1999:162). The 
specialized languages have specific organizational terms and rules of the 
linguistic discourse; the degree of specialization and the level of abstraction 
differ according to the field.  In case of specialized languages, the most 
significant differences can be found on the lexical level, in the specific 
terminological units. Many terms in the field of humanities-visual arts, music and 
architecture are used in the specialized languages and in the general language 
(ex. the word gen – painting, fugă – music, compoziție – painting, music, 
architecture). Within these fields only a part of terms are monoreferential, most 
terms are polysemantic, being a source of ambiguity in the understanding of non-
native speakers. Teaching such terminological units for the preparatory year will 
include lexical exercises directed to a precise understanding of the term (exact 
definition, semantic relations), symbols, photographs, images, documentary 
films. Also, the teacher should evaluate the cultural dimension and the 
knowledge in the field of the students as they are important for the approach of 
efficient didactic strategies. 

KEYWORDS 

terminology, specialized languages, terminological unit, lexical exercise, 
humanities 
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Terminologia ca știință are două accepțiuni: disciplină cu caracter interdisciplinar care 
studiază termenii, unitățile lexicale specializate şi ansamblu de termeni folosiți de diverse 
terminologii (limbaje de specialitate), pentru a transmite cunoştințe într-un domeniu 
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particular de activitate profesională. În acest sens este definită de diverși cercetători ca 
„sistem lingvistic care utilizează o terminologie şi alte mijloace lingvistice care vizează 
non-ambiguitatea comunicării într-un domeniu particular” (Lerat, 1995: 32) sau ca 
,,domeniu de cunoaștere disciplinar și transdisciplinar care tratează noțiunile și 
reprezentările lor (termeni, simboluri)”. (Felber, 1987:1).  

Cercetătoarea Inga Druță face o delimitare a celor două noțiuni cu care operează 
terminologia, conceptul și termenul. Conceptul este definit ca ,,o unitate sistematică, parte 
componentă a unui ansamblu structurat de concepte”care se delimitează prin definiții și 
care contribuie la organizarea domeniului prin baze de date și dicționare terminologice. 
Conceptul de termen cu care operează limbajele specializate este definit ca ,,o desemnare 
ce constă în unul sau mai multe cuvinte care reprezintă un concept general aparținând unui 
limbaj general” (Druță, 2014:88).  

Astfel termenul este o noțiune ce se definește într-un domeniu al cunoașterii și poate fi un 
cuvânt, un grup de cuvinte, o literă, un simbol, o abreviere, un acronim. Termenul de 
deosebește de cuvânt prin ,,precizia și faptul că aparține unui sistem de termeni. Este 
definirea unei noțiuni, obiect sau proces, exprimată printr-o unitate lingvistică, definită 
într-un limbaj de specialitate” (Druță, 2014:88). Acesta mai este denumit și unitate 
terminologică (Rucăreanu, 2001: 23). 

Limbajul de specialitate este un limbaj care serveşte unor funcţii specifice, destinat de 
asemenea iniţierii şi instruirii (Picht and Draskau, 1985).  

Terminologia interpretată ca limbaj specializat presupune o abordare internă din 
perspectiva specialiştilor din fiecare ştiință în parte. Cei care lucrează în domenii speciale 
ale cunoaşterii folosesc un grup specific de cuvinte, pe care nu toţi ceilalţi le folosesc sau 
cunosc. Acest fel specific de vocabular se foloseşte din punct de vedere gramatical şi în 
plural (vocabulare) şi formează ceea ce am numi limbaje sau vocabulare specializate: e.g. 
limbajul muzicii, limbajul medical, limbajul filosofiei, etc. Toate ocupaţiile cunoscute 
întrebuinţează un vocabular specializat. 

Limbajele de specialitate sunt sisteme semiotice complexe, semi-autonome, bazate pe şi  
derivând din limbajul general, a căror utilizare presupune o educaţie specializată,  dar  
care  nu  este  implică doar comunicarea dintre specialiştii din acelaşi domeniu sau din 
domenii foarte apropiate  (Sager et al., 1980, apud Cabré, 1999: 64). 

Textele de specialitate folosesc fac apel la studiile stilului, mai mult la nivelul grupului de 
cuvinte decât la cuvântul singur văzut ca obiect lexicografic prea general sau la simplul 
termen considerat ca obiect care riscă a fi particular şi, de asemenea, la nivelul enunțului 
precum şi la nivelul textului în întregime. (Lerat, 1995: 147) .  

Fiind o disciplină aplicată, terminologia are un caracter onomasiologic, întrucât cercetarea 
porneşte de la concept spre semn. 

Teresa Cabré folosește termenul de limbaje speciale cu referire la un sub-cod al limbajului 
general, având următoarele trăsături specifice: 

1. Domeniile specializate nu fac parte din cunoștințele generale ale vorbitorului, 
ci constituie un obiect specific de studiu.  

2. Vorbitorii care posedă astfel de cunoștințe sunt utilizatorii limbajelor 
specializate, prin alte cuvinte, cunoscători în domeniu, deși trebuie făcută distincția între 
emițători/locutori și receptori/interlocutori ai mesajului specializat. Emițătorii care produc 
mesajul specializat trebuie să posede cunoștințe obținute prin instruire într-un domeniu de 
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activitate specific. Interlocutorii pot fi alți experți sau publicul general, care în mod pasiv 
recepționează mesajul specializat în procesul de dobândire a cunoștințelor.  

3. Comunicarea în limbajele specializate este, de regulă, formală și are loc în 
situații guvernate de criterii științifice sau profesionale, de obicei în mediu 
instituționalizat.  

4. Limbajele speciale sunt definite de un număr de trăsături specifice bazate pe 
limbă, ca regulile lingvistice, și de caracteristici bazate pe text, cum ar fi tipuri de texte și 
de documente. 

5. Un limbaj special nu este un subset închis structural, acesta permite 
următoarele variații în funcție de utilizare și de situația comunicativă: a. gradul de 
abstractizare, care depinde de domeniu de activitate, receptorii informației și scopul 
comunicativ al emițătorului; b. scopul comunicativ, care determină variații în tipul 
textului; c. dialecte geografice, istorice și sociale; d. stilul personal.  

6. Limbajele speciale împărtășesc un număr de caracteristici pragmatice și bazate 
pe limbaj, ceea ce ne permite să ne referim la ele ca la un subset al limbajului general.  

7. Limbajele speciale sunt un subset al limbii în ansamblu. Ele se intersectează cu 
limbajul general, cu care nu numai că împărtășește anumite caracteristici, dar și menține 
schimburi constante de unități și convenții (Cabré, 1999: 65-66). 

Fiecare limbaj specializat are trăsăturile lui specifice care-l individualizează, dar şi 
trăsături comune care creează „o zonă de interferență”. Indiferent de domeniul de 
activitate profesională, toate terminologiile sunt formate atât din cuvinte din limba 
comună cât şi din cuvinte strict specializate, care individualizează fiecare limbaj de 
specialitate. Limbajul specializat nu este considerat un sistem lipsit de context, ci ca un 
instrument de communicare, utilizat în contexte diverse. Din acest motiv, specialiștii 
analizează aspectul lexical al acestuia, menţionând că cele mai importante diferenţe în 
cazul limbajelor de specialitate se regăsesc la nivel lexical, în terminologia specifică, 
deoarece terminologiile prezintă grade diferite de specializare, în funcţie de domeniu şi 
nivelul de abstractizare. Acest aspect este principalul aspect ce trebuie avut în vedere în 
predarea unui tip de limbaj specializat la vorbitorii non-nativi. 

Analizând termenii din domeniul medicinei, chimiei, chimiei, artelor, filosofiei, putem 
observa că terminologiile au un caracter convențional, ele reprezentând fie cuvinte din 
vocabularul general, cărora li se atribuie semnificații speciale în funcție de domeniul de 
utilizare, fie cuvinte noi formate după reguli stricte, proprii limbii respective. 

În acest context, numeroși cercetători identifică mai multe categorii de termeni. Angela 
Bidu-Vrânceanu identifică 3 categorii de bază ale vocabularului: 1. Comun, care 
constituie nucleul oricărei limbi, indiferent cum îl numim: limbă generală sau vocabular 
comun; 2. Literar mediu, caracteristic limbii literare, sau standard cu excepția celui 
științific și artistic; 3. Specializat, care cuprinde limbile specializate sau terminologiile, 
diferite de la una la cealaltă. (Bidu-Vrănceanu, 2009: 9).  

Teresa Cabré (1999: 71-73) identifică trei grupuri de lexeme: 1. itemi lexicali aparţinand 
limbajului general; 2. itemi lexicali speciali, aparţinand unei zone de graniţă intre limbajul 
general şi limbajele de specialitate şi 3. itemi lexicali specifici textelor specializate. 

În privința itemilor lexicali specifici, aspectul textual al limbajelor de specialitate trebuie 
redat în mod clar şi exact, ţinându-se cont de următoarele: precizie şi exactitate - fiecare 
termen trebuie să facă referire direct la sensul său; obiectivitate ,  neutralitate emotive,- se 
exclud conotaţiile; lipsă de ambiguitate - fiecare cuvânt indică doar un concept; 
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impersonalitate, coerenţă logică - caracterizată prin o linie clară a dezvoltării textului; 
utilizarea termenilor tehnici, a simbolurilor şi figurilor.(Pleșca, 2014:191). La nivel lexical  
limbajul specializat  se poate caracteriza printr-un vocabular bogat,  bine elaborat și 
structurat, diversificat şi inovativ la capitolul formare a cuvintelor, acesta include cuvinte 
împrumutate din alte limbi, sigle, cuvinte internaţionale, acronime, etc., ca fiind 
caracteristici lexicale specifice. 

Din punct de vedere teoretic, învăţarea limbajului de specialitate include două aspecte: 
lingvistic şi metodic. Aspectul lingvistic se referă la selectarea atentă a materialului 
lexical şi gramatical, și la selectarea textelor cu conţinut ştiinţific care să conțină 
vocabularul de bază al limbajului studiat. Astfel de texte trebuie să aibă pentru studenţi, 
mai ales pentru cei non-nativi, un caracter comunicativ, să fie interesante, să aibă un 
conținut informativ, să ţină seama nu numai de nivelul de cunoaştere a limbii străine de 
către studenţi, ci şi de nivelul cunoştinţelor lor în domeniul viitoarei specialităţi (nivelul 
de competenţă profesională a studenţilor). Aspectul metodic se referă la organizarea 
materialului selectat,  prin  determinarea unei succesiuni logice a textelor care să permită o 
acumulare cantitativă și calitativă de termeni specializați în contexte, sistemul de exerciţii 
şi forme de evaluare, de verificare a competențelor şi deprinderilor lingvistice formate. 
,,Promovarea unei tehnologii raționale de ansamblu a producției monologate orale/scrise 
în practica de dezvoltare a exprimării verbale și scrise este o problemă actuală, iar 
realizarea ei de facto ar soluționa, într-o anumită măsură, problema comunicării în limba 
română a studenților străini.  (Braniște, 2016: 52) 

Desigur că în cazul limbajelor specializate accentul se pune pe predarea/învățarea 
unităților terminologice dar nu trebuie neglijat faptul că obiectivul general este legat de 
competențele de comunicare în limba română ale cursanților. ,,Fiecare dintre aspectele 
vorbirii – ascultarea, citirea, scrierea, rostirea – poate fi dezvoltat prin aplicarea unor 
metode specifice, iar determinarea unor căi optime în varietatea corelării lor, a ierarhizării 
lor temporale, oferă o utilă bază în determinarea locului fiecăruia în unitatea instructivă 
numită activitate de comunicare”  (Braniște, 2016: 53). 

Limbajele de specialitate au termeni şi reguli proprii de organizare a discursului  
lingvistic; gradul de specializare și nivelul de abstractizare al  textelor este diferit în 
funcţie de domeniu. Cele mai importante diferenţe în cazul limbajelor de specialitate se 
regăsesc la nivel lexical, în terminologia specifică.  

Termenii din domeniul științe umaniste-arte sunt utilizați atât în limbajele de specialitate 
cât şi în limba comună. În artele plastice, în pictură și arhitectură, în muzică doar o parte 
din termeni sunt univoci şi monoreferențiali, mai puțin cunoscuți nespecialiştilor iar cei 
mai mulți sunt polisemantici, constituind un factor de ambiguitate. În acest caz, contextul 
are un rol important în clarificarea sensului lor, de exemplu: „pictură”, ca o ramură a 
artelor plastice, desemnează un tip de artă, dar asocierea cu un determinant precizează fie 
genul, prin indicarea materialului de realizare (pictură în ulei,  pe sticlă, pe lemn), fie 
ansamblu al operelor dintr-o țară / epocă – (pictura italiană în Renaștere, modernă). În 
domeniul Stiințe umaniste –arte se folosesc adesea termeni  comuni- gen, compoziție, 
simbol, ton, current. Deoarece studenții au deja cunoștințe de limbă română, acești 
termeni se pot explica în context și defini prin exemplificare. 

GEN  
1. Categorie gramaticală bazată pe distincția dintre ființe și obiecte, precum și dintre 
ființele de sex masculin și cele de sex feminin. 
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2. Diviziune a creațiilor artistice în care intră opere cu trăsături comune în ceea ce privește 
forma  

3. Fiecare dintre diviziunile fundamentale în care se împart operele literare și care cuprind 
creațiile asemănătoare prin modul de a reprezenta realitatea. 

4. Stil personal, manieră de a se comporta, de a acționa, de a crea. 

 
1. În limba romînă substantivul poate fi de genul masculin, feminin sau neutru  
2. Portretul a fost un gen bine reprezentat la ultima expoziție. 
2. Celebrul autoportret al pictorului este defapt portretul fratelui său Theo. 
3. Poezia face parte din genul liric. 
4. Genul acesta de a te comporta nu este apreciat. 

MOTIV  
1. Rațiune care justifică o acțiune. 
2. Temă principală sau idee fundamentală a unei opere literare.  
3. Temă principală, idee fundamentală a unui curent, a unei mișcări culturale.  
 
1.Ce motiv ai avut să faci asta? 
2.Motivul principal în poezia lui este marea.  
2.Nudul este un motiv mult folosit în pictura  lui Dali. 
3.Motivele curentului  romantic sunt natura,  luna, stelele, floarea, noaptea, visul. 

TON  
1. Intonaţia, înălţimea şi modulaţia unei compoziţii care exprimă sensul, sentimentul sau 
atitudinea muzicii, interval între două sunete muzicale situate la distanță de o secundă 
mare. 
2. Felul în care urcă sau coboară glasul în timpul vorbirii  
3.  Grad de luminozitate a unei culori. 
 
1.Tonul este intervalul intre doua sunetele consecutive ale gamei diatonice, egal cu doua 
semitonuri.  
1. Xilofonul este un instrument cu ton definit. 
2. A vorbit cu mine și a ridicat tonul  
3.Pictura lui are tonuri luminoase. 
 
În cazul vocabularului de inițiere, studenții au nevoie de o diferențiere clară a sensului 
diverșilor termeni. Aceștia se pot scoate separat și incluși într-un tabel, unde să se 
găsească şi definiţia lor exactă. Studenții pot identifica astfel sensul, câmpul semantic și 
regulile de ocurență. 

Termen comun Sensul în limbajul artelor vizuale Sensul în limbajul general sau 
în alte limbaje specializate 

pânză Bucată de țesătură deasă fixată pe un 
cadru, pe care se pictează; 

Țesătură făcută din fire de 
bumbac, de in, de cânepă etc., 

frescă Tehnică de a picta cu culori dizolvate 
în apă de var pe un zid cu tencuiala 
încă udă. 2 Pictură murală decorativă, 
de dimensiuni mari, realizată prin 

Operă literară vastă care 
prezintă un tablou de ansamblu 
al unei epoci sau al unei 



 
 

146 

frescă societăți 

nuanță Fiecare dintre varietățile unei culori, 
determinată de compoziția sa 
cromatică 

1.Ceea ce se adaugă 
esențialului, modificându-l 
ușor  2. Caracter, trăsătură, 
notă particulară. 

Termen 
monoreferențial 

  

vitraliu Panou decorativ din plăci de pticlă 
colorată sau pictată în culori de smalț, 
montate în armătură de plumb, folosită 
la ferestre 

- 

acuarelă Tehnică în pictură care folosește 
vopsele diluate cu apă. 2. Vopsea 
folosită în acuarelă 3. Pictură realizată 
în acuarelă  

- 

șevalet Suport de lemn pe care pictorul 
fixează cartonul sau pânza când 
pictează 

- 

 
Termen comun Sensul în limbajul artelor vizuale Sensul în limbajul general sau 

în alte limbaje specializate 

piramidă Edificiu arhitectonic monumental în 
formă de piramidă, folosit ca 
monument funerar sau ritual în 
antichitate. 

1.Poliedru cu baza poligonală și 
fețele triunghiulare care se 
unesc într-un vârf comun.2. 
Grămadă mare de obiecte 
așezate unele peste altele în 
formă de piramidă ( 

piatră Nume generic al oricărei roci solide, 
dure și casante răspândite la 
suprafața sau în interiorul 
pământului, folosită în construcții 

1.Element sau principiu de 
bază, esențial. 2. Crustă de 
săruri minerale depuse în 
decursul timpului pe pereții 
unui vas în care de obicei se 
fierbe apă3. Calcul(medicină) 

arc 1.Construcție monumentală în 
formă de portic arcuit, împodobită 
cu basoreliefuri, inscripții, clădită în 
amintirea sau pentru sărbătorirea 
unei victorii.2. Element de 
construcție în formă arcuită 

1.Porțiune dintr-o circumferință 
sau dintr-o linie curbă 2. Armă 
de aruncat săgeți, alcătuită 
dintr-o vargă flexibilă 
încovoiată și o coardă prinsă de 
extremitățile vergii. 

amfiteatru 1 Edificiu în formă rotundă (sau 
semicirculară), de obicei neacoperit, 
cu șiruri de trepte de jur-împrejur, 
unde aveau loc lupte de gladiatori, 
de fiare sălbatice, jocuri etc. 

Sală cu locuri așezate în trepte 
sau pe un plan înclinat pentru 
cursuri, experiențe etc 

Termen monoreferențial    
vitraliu Panou decorativ din plăci de pticlă 

colorată sau pictată în culori de 
smalț, montate în armătură de 

- 
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plumb, folosită la ferestre 

templu Construcție destinată practicării 
cultului religios (la unele popoare 
din Antichitate, astăzi la mozaici, la 
budiști etc.) 

 

capitel Partea superioară, mai groasă (și 
ornamentată), a unei coloane sau a 
unui pilastru, care face legătura între 
fusul coloanei și arhitravă. 

 

 
Termen comun Sensul în limbajul artelor vizuale Sensul în limbajul general sau 

îmn alte limbaje specializate 

fugă O compoziţie scrisă pentru trei până la 
şase voci. Începe cu expunerea temei 
muzicale, fiecare voce intrând în 
momente diferite, creând astfel o 
muzică polifonică, contrapunctică 

1. Plecare grăbită din fața unei 
primejdii.2 Deplasare cu pași 
mari și repezi 

armonie O combinaţie plăcută de două sau trei 
note cântate împreună pe fundalul unei 
melodii. 6 Parte a teoriei muzicale care 
studiază acordurile în compoziție 

1 Potrivire desăvârșită a 
părților unui întreg. 2 Bună 
înțelegere între două persoane, 
două colectivități etc 3. 
Echilibru 

gamă Succesiune de sunete (și note) care 
cuprinde toate sunetele unei scări 
muzicale dispuse în ordinea ascendentă 
sau descendentă a sunetelor și luând 
tonul și numele notei cu care începe 
succesiunea 

1.Serie, succesiune de obiecte, 
de fenomene etc. ce alcătuiesc 
un tot (armonios) 

2.(Pictură) Serie de culori în 
gradație naturală. 

 

ton 

 

 

1.Intonaţia, înălţimea şi modulaţia unei 
compoziţii care exprimă sensul, 
sentimentul sau atitudinea muzicii.2 
Interval între două sunete muzicale 
situate la distanță de o secundă mare 

1. Sunet simplu, produs de o 
sursă care vibrează sinusoidal 
în timp. 2. Felul în care urcă 
sau coboară glasul în timpul 
vorbirii 3.  (Pictură) Grad de 
luminozitate a unei culori 

Termen 
monoreferențial  

  

libret Textul unei opere ori ale unei alte 
lucrări de teatru muzical sau oratoriu 

- 

fagot Instrument muzical de suflat din lemn, 
cu registru grav, cu ancie dublă, al 
cărui tub îndoit la capăt e format din 
segmente de dimensiuni diferite. 

- 

ancie Mică lamă elastică de trestie (sau 
lemn), la (anumite instrumente de 
suflat) (oboi, clarinet, fagot). Interpreţii 
generează vibraţii suflând prin ea 
pentru a produce sunete 

- 
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Cu toate diferențele dintre termenii și regulile proprii de organizare existente între 
limbajele specializate, studierea lexicului ocupă un loc aparte în predare/învăţare 
indiferent de domeniu.  Este importantă identificarea necesităţilor specifice ale grupurilor 
ţintă pentru calitatea predării. 

Procesul de înțelegere al unui text științific începe prin definirea termenilor necunoscuți, 
explicarea și folosirea lor în context și continuă prin exerciții lexicale diverse până la 
aplicarea și utilizarea corectă a termenilor în comunicarea orală și scrisă de către studenți. 
Exercițiile lexicale pot include familii de cuvinte, colocații specifice, cuvinte 
polisemantice, antonime, sinonime. O importanță deosebită o au dicționarele și textele 
specializate, simbolurile și ilustrațiile mai ales pentru termenii monosemantici. 

Cunoaşterea termenilor într-un anumit domeniu de activitate este indispensabilă în 
procesul de formare a specialistului, spre deosebire de cunoaşterea limbii propriu-zise, şi 
constituie un efort special pentru studenți cât și pentru profesorul care predă această 
disciplină. 
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ABSTRACT 

Our research paper focuses on the efficiency of lexical-semantic structuring 
models, namely the paradigmatic and syntagmatic ones, especially the derivative 
paradigmatic structuring models used in teaching practice. These techniques 
facilitate foreign students to achieve medical vocabulary more easily, correlating 
Romanian grammar rules, to absorb new medical terms by specifying the 
morphological classes they belong to. On the other hand, using these learning 
methods may lead simultaneously to a better understanding of lexical and 
grammatical meaning of medical terms in derivative series. Applying these types 
of exercises, may have an important role in training Romanian vocabulary and 
logical skills for foreign students, this actually being the purpose of our research 
work. This criterion of classification could be considered important linguistic 
aim, not only in teaching medical vocabulary to foreign students, but also in 
comparative researches of the field. Rigorous systematic models of medical 
terms are to be discovered in our research paper which could be equally 
considered a theoretical as well as practice contribution to amplify the 
terminological data banks and diversify ways of terms description in other 
terminographical works. 

KEYWORDS 

medical vocabulary, lexical-semantic, paradigmatic, syntagmatic, communicative 
skills. 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

1. REPERE DIDACTICE 
Metodologiile moderne de învăţare a unei limbi, în cazul de faţă a unui limbaj specializat 
într-o limbă străină, au ca premisă ştiinţifică demersul didactic pe baza teoriei potrivit 
căreia limba reprezintă un sistem bine organizat, în interiorul căruia elementele 
constitutive nu sunt dispuse la întâmplare, izolat, ci după anumite norme şi în raporturi de 
intercondiţionare, ierarhizate pe cele două axe principale sistemice: axa paradigmatică şi 
cea sintagmatică (Sârbu, 1977: 62-67; Sârbu, 1986: 99-115). 
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Organizarea paradigmatică a unităţilor semnificative ale limbii (lexicale, gramaticale) 
presupune dispunerea lor în paradigme, adică în grupuri lexico-semantice şi lexico-
gramaticale, constând din serii lexicale tematice sau sinonimice, în perechi antonimice, 
relaţii polisemantice, serii derivative, familii de cuvinte etc., grupate în structuri minimale, 
alcătuite din două sau trei unităţi lingvistice, ori maximale şi mixte. În paradigmele de tip 
mixt se întrepătrund cu regularitate diversele tipuri de relaţii semantice, de exemplu 
sinonimia şi polisemia, antonimia şi derivarea, meronimia și hiponimia, constituindu-se 
aşa numitele blocuri lexicale de tip mixt cum sunt paradigmele „sinonimico-antonimice”, 
„antonimico-derivative”, „polisemantico-antonimice”. 

Din perspectiva didacticii moderne a limbii române descrierea acestor relaţii 
paradigmatice este necesară dar nu şi suficientă, întrucât acest demers ar însemna doar 
însuşirea unor elemente şi relaţii lexicale cu caracter static. Învăţarea elementelor de 
vocabular şi de gramatică dintr-o astfel de perspectivă statică, deşi este mult uşurată de 
caracterul sistemic al acestora, este însă lipsită de perspectiva dinamică a utilizării lor în 
vorbire, traducere sau în scriere. 

De aceea, se impune completarea demersului paradigmatic cu cel dinamic-contextual sau 
sintagmatic, în care elementele sistemului limbii sunt studiate şi însuşite de studenţii 
medicinişti după rigori de ordin didactic şi din perspectiva utilizării lor în lanţul vorbirii, 
strict condiţionată de contextul situaţional, pe baza experienţei lor lingvistice, acumulate 
anterior. Această modelare structural–funcţională a unităţilor limbii conferă procesului 
didactic o orientare direcționată către actul comunicării orale şi scrise. 

În semantica modernă se manifestă un interes aparte pentru studierea proprietăţilor 
sintagmatice ale cuvintelor, fapt motivat, printre altele, de valoarea relevantă a 
potenţialului combinatoriu al cuvintelor (Bucă, 1987: 134-141). Se acreditează tot mai 
mult ideea că cercetarea proprietăţilor sintagmatice ale cuvintelor reprezintă o metodă 
obiectivă de descriere a sensurilor lexicale. Potrivit acestei teze, cuvintele din aceeaşi 
paradigmă lexicală au proprietăţi sintagmatice comune.  

Examinarea relaţiilor sintagmatice ale unui cuvânt trebuie să conducă la stabilirea 
partenerilor cu care se combină cuvântul dat, iar aceşti termeni alcătuiesc adevărate 
paradigme de „actanţi” colocabili cu lexemul guvernant în diverse tipuri de sintagme 
(Sârbu, 1987: 53-64). Anturajul unui cuvânt este definitoriu pentru descrierea cu maximă 
precizie a comportamentului lexemului respectiv în context, în cazul de faţă, în limbajul 
medical. 

Intercondiţionarea acestor două tipuri de relaţii sistemice este evidentă: pe de o parte, 
cuvântul ca membru al unei paradigme poate intra numai în anumite legături sintactice, 
adică poate să se combine doar cu anumite clase semantice de cuvinte, iar pe de altă parte, 
totalitatea relaţiilor sintagmatice ale unui cuvânt îi determină locul lui în paradigmă. Se 
poate afirma că sintagmatica este implicit prezentă în limbă şi explicit în vorbire, iar 
paradigmatica este implicit prezentă în vorbire şi explicit evidenţiată la nivelul limbii. 
Astfel, cercetarea unui tip de relaţii întotdeauna presupune şi analiza celuilalt tip, deoarece 
ele reprezintă principalele axe ale sistemului lexico-semantic. 

Atunci când afirmăm despre un student că are un vocabular bogat, avem în vedere nu doar 
acumularea de unităţi lexicale şi stocarea lor în memoria lui de lungă durată, ceea  ce, într-
adevăr, reprezintă o etapă esenţială a achiziţiilor fundamentale, dar nu rezolvă şi 
parcurgerea unor momente care favorizează formarea de deprinderi şi obişnuinţe de 
comunicare activă. De aceea, aceast demers important trebuie să fie continuat şi completat 
în mod obligatoriu cu o nouă etapă de utilizare creatoare a materialului însuşit, în lanţul 
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sintagmatic al vorbirii (prin construcţii de sintagme, propoziţii simple şi dezvoltate, fraze, 
dialoguri, conversaţii pe teme medicale, investigații, anamneze, studii de caz ș.a.).  

Învăţământul tradiţional recomandă ca principiu de bază predarea elementelor de 
vocabular şi de gramatică bazându-se pe formule sintactice, orice cuvânt nou sub forma 
gramaticală învăţată, ca parte de vorbire în special, trebuie analizat în propoziții și 
interpretat în  contexte mult mai ample. 

2. MODELE STRUCTURALE: APLICAȚII PENTRU CURSUL PRACTIC DE LIMBA ROMÂNĂ 
Pentru învățarea unui limbaj de specialitate de către studenţi într-o limbă străină (în 
analiza de față în limba română) se urmăreşte constant şi sistematic aplicarea creatoare în 
vorbire a unităţilor lingvistice învăţate pe bază de lectură sau prin exerciţii. Acest demers 
trebuie să ţină seama de contextul situaţional, aflat în concordanţă cu experienţa 
acumulată anterior de aceștia într-o ţară străină şi cu realităţile lor ambientale. 

Ne-am oprit asupra unor propuneri de modelare a activităţilor de îmbogăţire şi nuanţare a 
vocabularului studenţilor medicinişti din anul întâi. Din marea diversitate a modelelor de 
structurare lexico-semantică şi sintactică a unităţilor limbii am selectat câteva pe care le 
considerăm deosebit de eficiente în practica didactică şi interesante prin noutatea lor. În 
această direcţie putem distinge trei tipuri de modele structurale: 

A. modele de structurare paradigmatică: simple – cu serii antonimice, 
sinonimice, derivative; serii hiponimice sau meronimice; mixte – cu serii 
derivative antonimice şi serii derivative sinonimice.  

B. modele de sinteză semantică 

C. modele de structurare sintagmatică 

A. Paralel cu aplicaţiile lexico-gramaticale menite să contribuie la lărgirea vocabularului 
medical al studenţilor se poate dezvolta la aceştia şi capacitatea intelectuală de a efectua 
operaţii de analiză şi sinteză, de inducţie şi deducţie a structurilor verbale din limbajul 
românesc medical.  Acest obiectiv poate fi realizat în mod eficient prin modalităţi de 
structurare paradigmatică a cuvintelor după modele simple de tip derivativ, sau după 
modele cu caracter mixt, de tip derivativ-antonimic, ori derivativ-sinonimic. 

Prin astfel de procedee se îmbogăţeşte considerabil vocabularul medical al studenţilor şi 
totodată, se dezvoltă capacităţile lor intelectuale şi practic – aplicative, necesare 
comunicării în cadrul instituţiilor medicale, în special, şi comunicării interumane, în 
general. 

Spre exemplu, dacă se urmăreşte învăţarea temeinică a unui cuvânt, acesta va fi mult mai 
bine înţeles şi reţinut alături de corelatele sale semantice: sinonime, antonime, poliseme, 
omonime, meronime, hiponime, precum şi alături de derivatele sale în cadrul unei familii 
de cuvinte, la care se ajunge în cele din urmă. 

Astfel termenul medical „a iriga”, va fi mai bine reţinut de studenţi alături de derivatele 
lui:   

1. irigator = instrumentul care produce acţiunea 
2. irigare = denumirea acţiunii 
3. irigat = rezultatul  calitativ  al  acţiunii  de  „a  iriga” 

Chiar şi fără o explicare detaliată a modelului, este foarte evidentă structura acestuia, care  
trebuie să fie bine cunoscută de student. 
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Ex. Acţiune → cel  ce  face  acţiunea → denumirea  acţiunii → rezultatul  acţiunii 

Acest model permite şi variante mai simple: este supus analizei primul termen al seriei şi 
se cere studenţilor deducerea derivatelor. După acelaşi model, constituim seria derivativă 
a antonimului pornind de la termenul medical „a iriga”. 

Ex. a  bloca→ blocant → blocare → blocat 

Tot astfel se pot forma și alte serii derivative ale mai multor termeni medicali, care se vor 
însuşi ulterior, mai aprofundat de către studenţii străini. 

Ex. a ingera→ ingerat → ingerare 
a regurgita → regurgitat → regurgitaţie 

În acest fel am obţinut un model de tip mixt, derivativ – antonimic, în care se observă că 
ambele antonime urmează în derivare acelaşi model. 

Propunem un exemplu și pentru alcătuirea seriilor derivative în cazul sinonimelor (a 
ingera = a înghiți). 

Ex. ingerare → ingerat → a ingera 
(substantiv) (adjectiv)    (verb) 
înghiţire → înghiţit → a  înghiţi 
(substantiv) (adjectiv)   (verb) 

După cum se observă, cuvintele derivate pot fi definite cu ajutorul termenului de bază, aşa 
încât dacă se analizează un termen, studenţii pot deduce pe baza modelului dat, toate 
derivatele,  până la constituirea familiei de cuvinte. 

Utilitatea acestui tip de aplicaţii se axează spre dobândirea şi fixarea de cunoştinţe privind 
categoria termenilor medicali care arată/ exprimă acţiuni (verbe) şi a celor care denumesc 
acţiuni (substantive).   

Ex. a  palpa → palpare 
a  diagnostica → diagnosticare 

În aceeași măsură este analizată și categoria termenilor care exprimă/ arată însuşiri 
(adjective) şi a celor care denumesc însuşiri (substantive). 

Ex. sănătos → sănătate 
tumefiat → tumefiere 

Relațiile de antonimie dintre termenii medicali pot fi bine evidențiate în cadrul cursurilor 
practice prin diverse tipuri de exerciții, ținându-se cont de cele două mari criterii de 
clasificare a acestora, de modul de formare și de natura raporturilor logico-semantice 
(Şerban/ Evseev 1978, apud Staicu 2016: 53-54). Astfel, studenții vor găsi opusul 
termenilor medicali fie pornind de la același radical: intrauterin / extrauterin; fie 
adăugând prefixe cu valoare negativă: anti- inflamator / antiinflamator; sau prefixe 
cantitative: hiper- tensiune / hipertensiune. 

Sinonimia îşi justifică pe deplin prezenţa în limbajul medical atunci când ne referim la 
cele două registre lingvistice supuse analizei noastre: limbajul specializat – limbajul 
comun, uzual (Staicu 2016, pp. 48-50). Tocmai de aceea exercițiile prin care solicităm 
studenților serii de sinonime contribuie semnificativ la îmbogățirea vocabularului, 
solicitându-le puterea de deducție a cuvintelor cu sens apropiat sau chiar identic, cât și 
capacitatea de substituție reciprocă a acestora în contextul medical, fără modificarea 
sensului, care este primordial în acest registru specializat. Astfel, serii de sinonime 
extradomeniale: fosă – orificiu – cavitate – gaură, alopecie – calviţie – chelie, traumatism 
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– lovitură, tegument – piele; sau sinonime care funcționează în ambele registre (domeniul 
medical-limbaj comun): ameţeală – vertij; durere de cap – migrenă, cefalee;  falcă – 
maxilar constituie tipuri de exerciții productive la nivel de învățare a limbii române pentru 
studenții străini. 

Hiponimia, ca relație semantică se concretizează în structurarea ierahică a unor 
subansambluri lexicale în care elementul supraordonat se numeşte hiperonim, iar cele 
subordonate au statut de hiponime (Bidu-Vrănceanu 2007: 121), relație extrem de 
productivă în cadrul terminologiei medicale. Cu ajutorul acestor modele de ordonare 
ierarhică a termenilor în funcție de conținutul semantic prin asocierea unui termen care 
desemnează o noţiune specifică, particulară, precisă, cu un alt termen care desemnează o 
noţiune mai generală în raport cu prima, dar care este subsumată aceleiaşi clase, putem 
construi o varietate de exerciții prin care studenții pot învăța cu o mai mare ușurință 
termeni din vocabularul medical al celor două limbi, engleză sau română (Staicu 2016: 
56-58).  

Ex. DURERE (DE CAP), simptomul cel mai des întâlnit în literatura medicală, este 
hiperonimul următorilor termeni medicali din neurologie: CEFALEE, MIGRENĂ, 
HEMICRANIE, NEVRALGIE ș.a.;  

În limba engleză PAIN (durere) poate forma nenumărate hiponime, în funcție de tipurile 
de boală, de localizare sau în funcție de simptomele relatate: CHRONIC, ACUTE; 
ABDOMINAL, LOMBAR, PELVIC; HEADACHE, MIGRAINE, TOOTHACHE, 
BACKPAIN etc. 

Pornind tot de la termenul DURERE studenții vor enumera construcţii bi- sau trimembre 
ca fiind hiponime: ~ ABDOMINALĂ, ~ ACUTĂ, ~ CUTANATĂ, ~ DIFUZĂ, ~ 
GENERALIZANTĂ, ~ LOMBARĂ, ~ ÎN CENTURĂ, ~ NEVRALGICĂ, ~ 
PAROXISTICĂ, ~ CU/ FĂRĂ IRADIERE, ~ DE DINŢI, ~ POSTOPERATORIE, ~ 
PULSATILĂ, ~ REUMATISMALĂ, ~ SIMPTOMATICĂ etc.; 

Termenul englezesc DISEASE (boală) poate avea următoarele hiponime: HEPATITIS, 
GASTRITIS, ULCER, DIABETES, CANCER; CHRONIC, ACUTE etc. 

Un alt tip de relaţii lexico-semantice caracteristice unităţilor terminologice medicale îl 
reprezintă relaţiile „meronimice”, care se bazează pe apropierea sau asocierea în spaţiu a 
denotaţilor (L’Homme 2004, p. 98). Relaţiile de meronimie presupun existenţa unui 
holonim, care desemnează ÎNTREGUL, şi unul sau mai multe meronime, care denumesc 
PARTEA/ PĂRŢILE.  

Holonimul CARP, ca parte anatomică a oaselor mâinii, prezintă în primul rând sau rândul 
proximal, de la police în direcţia degetului mic patru oase, acestea fiind meronimele: 
SCAFOID, SEMILUNAR, PIRAMIDAL, PISIFORM; în al doilea rând, sau rândul distal, 
în aceeaşi ordine alte patru oase, meronimele: TRAPEZ, TRAPEZOID, CAPITAT şi 
OSUL CU CÂRLIG.  

Textele medicale de anatomie ne oferă numeroase exemple de holonime, cât şi de 
meronime, uneori întâlnind în literatura de specialitate sintagme compuse bi- sau 
trimembre (Staicu 2016, pp. 61-62): ARTICULAŢIA MÂINII are meronimele 
ARTICULAŢIA RADIO-CARPIANĂ, ARTICULAŢIILE CARPULUI, 
ARTICULAŢIILE CARPO-METACARPIENE, ARTICULAŢIILE 
INTERMETACARPIENE. 

În limba engleză pentru holonimul HEAD (cap) putem enumera următoarele meronime: 
SKULL, BRAIN, FOREHEAD, TEMPLES, HAIR, EYES, FACE, NOSE, EARS, 



 
 

154 

CHEEKS, CHIN, MOUTH, JAWS. Iar dacă selectăm un singur termen din seria 
anterioară, vom alcătui o nouă ordonare taxonimică. 

Substantivul MOUTH (gură) va subordona următoarele meronime: LIPS, TONGUE, 
SOFT PALATE, HARD PALATE, TEETH, GUMS, NECKS. 

Practica didactică a demonstrat faptul că e mult mai anevoioasă conştientizarea la studenţi 
a acestor distincţii dacă se aplică procedee tradiţionale cu multe explicaţii teoretice, 
tocmai de aceea prin exemple edificatoare pe un fond teoretic bine susținut studenții pot 
învăța mult mai ușor un limbaj specializat cu aplicații directe în practica medicală. 

De asemenea, relaţiile de „derivare sintactică” (Mel’čuk 1995, apud L’Homme 2004: 
102) sunt ilustrate mai ales în lucrările de terminologie computaţională, deoarece sunt mai 
uşor perceptibile şi pentru că ele reprezintă o problemă particulară de realizare a lor într-o 
tratare informatică. Această relaţie presupune ca termenii opozabili să aparţină celor două 
părţi de vorbire diferite, bazându-se pe noţiunile de predicat semantic şi de actant 
semantic. 

Aceşti termeni vehiculează o substanţă semantică identică, doar că actualizarea lor în 
context diferă potrivit cu specificul fiecărei clase gramaticale de care aparţin. Altfel spus, 
vehiculând acelaşi sens, substantivele derivate şi verbele de bază au aceiaşi actanţi 
semantici, pe care studenții îi vor analiza: 

Ex.  Medicul tratează bolnavii. – Tratamentul bolnavilor este prescris de către medic. 

Textele de specialitate folosite ca suport de analiză în cadrul cursurilor practice de limbaj 
medical au evidențiat diferitele tipuri de derivare sintactică cu exemple extrase din 
terminologia medicală (Staicu 2016: 63-64):  

a. substantivizarea verbului: verb → nume: a trata → tratament; a amputa → 
amputaţie; a diagnostica → diagnostic 

b. adjectivizarea substantivului: substantiv → adjectiv: sânge → sangvin; neuron 
→ neuronal; hormon → hormonal 

c. substantivizarea adjectivului: adjectiv → substantiv: compatibil → 
compatibilitate; inflamator → inflamaţie; nervos → nervozitate 

d. adverbializarea adjectivului: adjectiv → adverb: pacient irascibil → s-a 
manifestat irascibil  

Exemplele de mai sus scot în evidență schimbarea valorii gramaticale a unui termen, 
omonimia gramaticală (adjectiv şi adverb): grav, corect, incurabil, irascibil ş.a., 
componente de discurs medical indispensabile unui viitor medic specialist. 

Există, însă, numeroase cazuri în care unităţile terminologice, spre deosebire de cele 
angajate în relaţii de derivare sintactică, nu vehiculează acelaşi sens: a evolua  (boala 
evoluează) -  evolutiv (maladie evolutivă); a recidiva (celulele canceroase recidivează) – 
recidivant (cancer recidivant) ș.a. 

În afară de aceste varietăţi de relaţii, proprii unităţilor terminologice, se mai disting 
relaţiile actanţiale şi cele circumstanţiale (L’Homme 2004: 105-106).    

Relaţiile actanţiale presupun termeni cu „sens predicativ”, care comportă o relaţie 
semantică directă cu actanţii semantici la care fac apel interesând: 

1. AGENTUL: a anestezia – anetezist, a se recupera  postoperator – terapeut 

2. PACIENTUL: a administra – medicament, a injecta – antibiotic 
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3. DESTINAŢIA: medicamentaţie – bolnav, chimioterapie – pacient cu cancer 

4. INSTRUMENTUL:   a opera – bisturiu,  a anestezia – injecţie 

Relaţiile circumstanţiale pot viza LOCUL sau REZULTATUL unei anumite acţiuni, 
proceduri medicale: cancer – oncologie, naştere – maternitate, a opera – bloc operator, a 
chiureta – chiuretaj, a implanta – implant, a extirpa – nodul  ş.a. 

Relaţiile semantice supuse analizei au condus la formularea tezei, conform căreia limbajul 
medical deţine un lexic specializat preponderent monosemantic, monoreferenţial şi non-
ambiguu în curs de delimitare, calităţile acestea fiind evidente la nivelul textului. În afara 
textului/ contextului ei pot fi interpretaţi şi ca termeni polisemici, interdisciplinari, utilizaţi 
în alte ştiinţe sau în cadrul limbajului uzual. 

B. Un alt model de predare – învăţare a unităţilor lexicale este cel bazat pe criteriul 
structural – semantic de dezintegrare a conţinutului cuvântului şi de sinteză 
semantică. 

Acest demers, mult utilizat în practica didactică tradiţională, dar fără o rigoare ştiinţifică 
întemeiată pe cercetări de semantică şi lexicologie, presupune parcurgerea a două etape  
didactice importante, în dublu sens: 

1. formularea de către profesor a definiţiei unui anumit termen medical (ca și 
exemplu, în cazul integramelor); 

2. predicţia termenului respectiv de către studenţi, pe baza competenţei lor 
lingvistice. 

De exemplu, profesorul propune definiţia unui termen medical: „ansamblul reacţiilor 
locale ale organismului ca urmare a unei agresiuni de origine diversă: bacteriană, virală, 
antigenică, chimică, fizică” (DM 2007: 596) iar studenţii trebuie să denumescă termenul 
de  inflamaţie. 

În asemenea situaţii este posibilă şi etapa parcursă în sens invers: de la termenul dat la 
definiţia concretă a acestui termen: sarcom → „tumoră malignă dezvoltată din ţesutul 
mezenchimal, ale cărei celule prezintă o proliferare foarte activă, caracterizată 
microscopic prin prezenţa de numeroase celule atipice” (DM 2007: 926). 

Atunci când se urmăreşte şi dimensiunea derivativă a unui termen, modelul propus poate 
fi amplificat cu derivatele respective şi cu definiţiile acestora. De  exemplu:   

1. „care aparţine metastazelor sau provine din metastaze” (DM 2007: 682) 
2. metastatic 

 

1. „care determină, generează metastaze” (DM 2007: 682) 
2. metastazant 

 

1. „procesul de dezvoltare a metastazelor” (DM 2007: 682) 
2. metastazare 

 

1. „desemnează localizarea la distanţă a unei tumori maligne primitive” (DM 2007: 682) 
2. metastază 
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C. Deosebit de eficiente se dovedesc a fi exerciţiile de îmbogăţire a vocabularului medical 
în limba română predat studenţilor străini, cum sunt cele prin care se solicită cu ajutorul  
stimulilor verbali ca replicile de reacţie să nu fie răspunsuri dintr-un singur cuvânt, ci 
enunţuri mai restrânse sau chiar ample, construite după anumite modele de structurare 
funcţional – sintagmatică cu un ridicat potenţial comunicativ. 

Stimularea prin modele structurale care implică utilizarea unor conectori negativi, 
adversativi ori disjunctivi, ar mări substanţial aportul creativ al studenţilor la rezolvări 
fericite, depăşindu-se cadrul unor replici – clişee, şabloane, prin formulare de răspunsuri, 
cum ar fi în cazul fixării formelor de plural:   

Ex. Pacientului nu i s-a pus doar un diagnostic, ci mai multe… . 
                                                 (singular)                             (plural)                                                                                                          
Aveţi de tratat un hipertensiv sau mai mulţi ...? 
Astăzi am efectuat o abdominoplastie,  iar colegul meu câteva ... . 

Învăţarea cuvintelor în serii derivative simple sau mixte, antonimice sau sinonimice are şi 
avantajul de a deprinde studenţii cu operaţii de abstractizare, generalizare, inducţie, 
deducţie, analiză şi sinteză, cu scopul de a-i determina să gândească în limba română. 

Dar activităţile practice cu modele de structurare paradigmatică  trebuie să  fie finalizate 
prin exerciţii complexe de structurare funcţional – sintagmatică a termenilor învăţaţi, 
adică prin  întrebuinţarea lor în enunţuri condiţionate de anumite contexte situaţionale, 
specifice actului de  comunicare. 

Se pot aplica în practica didactică din anul II de studiu al limbii române modele de 
structurare sintagmatică prin extensiuni succesive, de tipul: cuvânt → sintagmă simplă → 
sintagmă complexă → propoziţie  simplă → propoziţie dezvoltată → frază, pentru a 
stimula studenţii străini să aplice vocabularul medical învăţat în contexte cât mai largi, să 
se exprime corect din punct de vedere gramatical, respectând regulile limbii române de 
topică și punctuație. De exemplu, li se propune un singur cuvânt, solicitându-le să 
folosească modelul de structurare sintagmatică prezentat anterior pentru a dezvolta un 
enunţ medical de amploare. 

Ex .Accident→ accident vascular→ accident vascular cerebral (AVC)→ Pacientul a 
suferit un accident→ Pacientul a suferit un accident vascular cerebral→ Pacientul a 
suferit un accident vascular cerebral care a survenit în urma diminuării circulaţiei prin 
scăderea presiunii sanguine. 

Selectarea pe baza textelor medicale de specialitate a termenilor şi expresiilor necunoscute 
şi propunerea lor ca stimuli pentru continuarea unor enunţuri începute, fie la libera  
alegere a studenţilor ori dirijate contextual reprezintă modele eficiente în cadrul cursurilor 
practice de limba română cu studenții străini din anul II de studiu.  

Ex. Antibioticele se dovedesc a fi … 
Starea bolnavului s-a agravat, astfel că … 
E posibil ca evoluţia bolii să … 
Îmi exprim rezerva în ceea ce priveşte … 
În urma rezultatelor analizelor, suntem de acord să … 

Exerciţiile prin care se sugerează exprimarea unor relaţii cauzale, concesive, adversative, 
disjunctive, exprimarea acordului, a dezacordului, a opoziţiei sau a contradicţiei, a 
posibilităţii/ imposibilităţii, a siguranţei/ dubiului, a probabilităţii şi a altor relaţii cu tentă 
pragmatică, trebuie să fie mai des utilizate în practica predării limbajului medical. 
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Dată fiind marea varietate a circumstanţelor medicale în care are loc actul de comunicare, 
sub aspect didactic, tipologia unor astfel de exerciţii cu o valoare pronunţat comunicativă 
şi pragmatică trebuie să fie substanţial amplificată şi diversificată.  

3. ÎN LOC DE CONCLUZII 
În activitatea practică cu studenţii medicinişti străini am observat că eficienţa exerciţiilor 
lexico-gramaticale nu depinde, în primul rând, de cantitatea lor, ci de măsura în care ele 
solicită efortul intelectual prin felul cum sunt formulate, punându-se un accent și pe 
feedback-ul primit în cadrul cursurilor de învățare a limbajului medical. Una dintre 
problemele principale în procesul de învățare a vocabularului este nu doar procesul de 
input, de prezentare și explicare a informației, dar mai ales modul în care profesorul face 
decupajul în zonele semantice specifice și alege conținuturile în funcție de particularitățile 
lingvistice și scopurile educative (Nica 2005: 41). Eficienţa exerciţiilor este condiţionată 
de înţelegerea scopului propus, a necesităţii exerciţiului respectiv în contextul situaţiei de 
învăţare date, de cunoaşterea regulilor şi a noţiunilor lexico-gramaticale, de claritatea 
performanţelor ce trebuie atinse.  

Am constatat că exerciţiile lexico-gramaticale bazate pe modelarea paradigmatică 
derivativă, a familiilor de cuvinte şi a extensiunilor sintagmatice au o valoare formativă 
considerabilă, contribuind în mai mare măsură decât alte tipuri de exerciţii la dezvoltarea 
gândirii logice a studenţilor străini, la lărgirea cercului lor de reprezentări şi noţiuni 
medicale în limba română, îndeosebi la cultivarea exprimării corecte, orale şi scrise. 
Totodată, în structurarea acestor exerciţii trebuie să se ia în considerare caracterul de 
sistem al limbii, în general, şi al compartimentului lexico-gramatical, în special. 

Însuşirea lexicului specializat are loc în baza textului tematic. Textele studiate conţin 
structuri terminologice şi gramaticale specifice domeniului medical vizat, iar sarcinile şi 
activităţile de învăţare sunt concepute pentru a dezvolta diverse abilităţi practice.  Fiecare 
text de specialitate este urmat de un set de exerciţii ce au menirea atât de a consolida 
mesajul informativ al textului, cât şi de a fixa terminologia de specialitate fie în limba 
română, fie în limba engleză. În acest caz, exerciţiile sunt adaptate nu numai la natura 
subiectului, dar şi la nivelul general de pregătire al studenţilor din ambele secții de 
predare.  

În vederea fixării lexicului specializat se pot propune: depistarea şirurilor sinonimice, 
hiponimice sau meronimice și a cuplurilor antonimice, atât ale lexemelor uzuale, cât şi ale 
celor de specialitate; formarea derivatelor cuvintelor propuse; explicarea termenilor 
medicali, oferindu-se definiţia științifică din punctul de vedere al specialiştilor (pentru 
grupele cu nivel avansat se permite compararea definiţiei din dicţionarul specializat cu cea 
prezentată de studenţi).   

Aceste tipuri de exerciţii au, totodată, un rol determinant în formarea şi dezvoltarea 
exprimării logice a studenţilor străini în limba română. Capacităţile de învăţare cu o mai 
mare uşurinţă de către studenţii medicinişti a unei limbi străine (engleză sau română) sunt 
influenţate pozitiv prin operarea cu paradigme derivative.  

Aplicarea în cadrul cursurilor practice de învăţare a limbii române sau a limbii engleze a 
unui număr mare de exerciţii axate pe modele de derivare contribuie substanţial la 
formarea unor deprinderi de operare inductivă şi deductivă, necesare studenţilor. Acest 
aspect ilustrează iniţierea lor în utilizarea construcţiilor morfo-lexicale pe bază de inducţie 
(de exemplu, alcătuirea unei paradigme derivative pornindu-se de la un model abstract 
dat: verb „acţiune” → substantiv „denumirea acţiunii” → adjectiv „calitatea acţiunii”) sau 
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pe bază de deducţie (de exemplu, alcătuirea unei serii derivative pornindu-se de la un 
cuvânt dat: verb, substantiv, adjectiv). 

Trebuie precizat că, deşi metodologia propusă de noi este relevantă din motivele 
menţionate anterior, etapa exersării pe bază de modele paradigmatice derivative este 
absolut obligatorie în învăţarea unei limbi, dar nu şi suficientă atunci când avem în vedere 
pregătirea studenţilor pentru actul comunicării. De aceea, considerăm că acestei prime 
etape, este absolut necesar să-i urmeze o alta şi anume aplicarea acestor modele 
paradigmatice, care contribuie la dezvoltarea gândirii active pe baza unor reguli de 
derivare date, în activităţi didactice complexe de structurare sintagmatică a unităţilor 
limbii în enunţuri cu evidente valori comunicativ-pragmatice. 

Atât modelul analitic (paradigmatic), cât şi cel de sinteză (sintagmatic) vizează un 
obiectiv fundamental comun şi anume, utilizarea unităţilor limbii achiziţionate analitic, în 
lanţul sintagmatic al vorbirii, prin parcurgerea unui complex şi dificil traseu: de la 
competenţă la performanţa de comunicare a studenţilor străini în limba română și a 
studenților români în limba engleză, dezvoltându-li-se, astfel, aptitudini creative în 
procesul comunicării medicale. 
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ABSTRACT 

Specialized language is defined as communication within professional activity or 
a field of specialized knowledge, a code used by a relatively small group of 
speakers, depending on their profession or socio-cultural affiliation. This semi-
autonomous system/ code/ register or variety of a language partially overlaps 
with the common lexicon. The introduction of the discipline Specialized 
Languages: Engineering Sciences in the new curriculum of the Preparatory Year 
of Romanian Language as a Foreign Language posed new challenges to 
Romanian language teachers, as they had to adapt contents and strategies to 
teaching technical and fundamental sciences such as: Petroleum Engineering, 
Mechanical Engineering, Mathematics, Physics or Chemistry. The most difficult 
challenges consisted in selecting, structuring and teaching the most appropriate 
content for the diverse professional communication needs of the students, in 
selecting authentic texts, adequate to both language proficiency and professional 
level of the students. The Preparatory Year of Romanian Language as a Foreign 
Language, functioning within Petroleum-Gas University of Ploiești, is addressed 
to foreign students that will attend mainly technical faculties in the field of 
petroleum drilling, oil transportation and oil refining (bachelor, master or PhD 
level), but it specializes students in three fields existing in the Nomenclature of 
Fields and Specializations, namely Engineering Sciences, Social Sciences and 
Humanities and Arts. We aim at highlighting the challenges faced by both 
Romanian language teachers in the process of teaching and assessing specialized 
languages in the engineering field and by Preparatory Year students in the 
process of receiving and producing oral and written  messages in the field of 
engineering, challenges of linguistic, professional or cultural nature. If some 
issues are specific to the occupational language, other problems encountered by 
our students are due to the lack of linguistic competence, being  common with 
the problems encountered in the process of acquiring the lexico-grammatical 
structures of the common language. 
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Termenul de competență are o puternică amprentă pragmatică, fiind definită drept 
,,complex de cunoștințe lingvistice, socioculturale și acte de comunicare cu ajutorul cărora 
subiectul vorbitor se exprimă.” (Bălănescu 2001: 20) Competența de comunicare nu 
implică, deci, doar însușirea unor structuri lexico-gramaticale, ci și stăpânirea unui sistem 
de norme și convenții cu o determinare socio-culturală. Însușirea și dezvoltarea 
competențelor de comunicare, de producere și de receptare a unui mesaj, de interacțiune și 
de mediere trebuie să se realizeze contextual și să îi permită cursantului să comunice în 
mai multe sfere comunicaționale: domeniul public (relațiile sociale curente), domeniul 
profesional, domeniul educațional și domeniul personal (CECRL, 2003). Dacă în 
domeniul public și în cel privat, prevalentă este competența generală de comunicare 
lingvistică, de utilizare a limbii comune, fie aceasta informală și formală, în domeniul 
educațional și, ulterior, în cel profesional, competenței generale de comunicare lingvistică 
i se adaugă competența de comunicare profesională, de utilizare a limbajului specializat, 
fundamental formal și standardizat. ,,Limba comună reunește ansamblul formelor 
lingvistice care, în contextul folosirii lor, nu se referă la nicio activitate specializată, spre 
deosebire de limbajele specializate care cuprind conținuturi lingvistice (mai ales termeni) 
utilizate în domenii de activitate specializate”. (Bărdășan, 2018: 153) Guy Rondeau 
(Introduction a la terminologie, 1985) propune trei zone de specializare terminologică și 
adaugă zonei mitoniene, apropiată de limba comună si celei centrale a limbajelor 
specializate, vocabularul ultraspecializat ,,provenit dintr-o cercetare de avangardă și o 
tehnică de vârf, care e folosit de un număr foarte restrâns de inițiați (Rondeau apud 
Bărdășan, 2018: 153)  

Limbajul de specialitate este definit drept comunicare în cadrul unei activități profesionale 
sau al unui domeniu de cunoștințe specializate, un cod, un registru sau un sistem semi-
autonom al vocabularului utilizat de un grup relativ restrâns de vorbitori, în funcție de 
profesiunea sau apartenența lor socio-culturală. Sintagme sinonime întâlnite în literatura 
de specialitate sunt: limbaj profesional, comunicare specializată/ profesională, tehnolect. 
Potrivit unor lingviști precum Mark Turner, J.C. Sager, D. Dungworth și P.H.Mc Donald 
(1980), limbajele specializate sunt sisteme semi-autonome, coduri, registre, varietăți care 
se suprapun peste lexicul comun. În opinia Angelei Bidu-Vrânceanu, limbajele 
specializate, pe care autoarea le numește și terminologii, se caracterizează prin diversitate, 
caracter individual și o relativă independență. 

Ca urmare a specificului său, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești are o îndelungată 
tradiție în predarea limbii române ca limbă străină, pregătind în momentul de față studenți 
străini ai Anului pregătitor de limba română ca limbă străină în trei domenii din 
Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor, și anume: Științe inginerești (Inginerie 
civilă, Inginerie electrică, electronică și telecomunicații, Inginerie geologică, mine, petrol 
și gaze, Ingineria transporturilor, Ingineria resurselor vegetale și animale, Ingineria 
sistemelor, calculatoare și tehnologia informației, Inginerie mecanică, mecatronică, 
inginerie industrială și management), Științe sociale și Științe umaniste și arte. 

Majoritatea covârșitoare a studenților alolingvi care urmează cursurile Anului pregătitor 
de limba română pentru cetățenii străini la universitatea din Ploiești este reprezentată de 
studenți africani, asiatici și arabi care vor studia la facultăți inginerești, cu precădere în 
domeniul forajului, al transportului și al prelucrării petrolului. Dacă până în anul 
universitar 2016-2017, familiarizarea studenților alolingvi cu domeniul viitor de 
specializare și formarea competenței de comunicare profesională se realizau prin studiul 
unor discipline din domeniul tehnic și socio-uman, predate de specialiști din respectivele 
domenii, începând cu anul universitar 2017-2018, sarcina de a-i apropia pe studenții 
străini de lexicul specializat și de tehnicile de lucru privind receptarea și producerea unui 
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text științific în limba română le revine cadrelor didactice de la Colectivul de Limbă, 
Cultură și Civilizație Românească, ai cărui membri membri predau disciplina Limbaje 
specializate aferente domeniilor amintite.  

Introducerea în Planul de învățământ de la Anul pregătitor de limba română pentru 
cetățenii străini a disciplinei Limbajele specializate apare nu doar ca firească, ci și ca 
esențială în procesul de formare a viitorilor specialiști care aleg să urmeze studiile 
universitare în România, în acest caz la universitatea din Ploiești, singura din țară cu 
facultăți specializate în industria petrolieră.  

Considerăm că, atâta vreme cât principalul obiectiv al programului Anul pregătitor de 
limba română ca limbă străină pentru cetățenii străini este formarea competenței de 
comunicare lingvistică și atingerea nivelului minim B1, în ceea ce privește predarea 
lexicului specializat, importantă nu este atât predarea detaliată a unor conținuturi 
științifice de profil, cât familiarizarea studenților cu particularitățile stilului tehnico-
științific în limba română și însușirea unui vocabular de bază pentru viitoarea specializare. 
Ne propunem formarea, dezvoltarea și activizarea unui bagaj lexical ocupațional minimal 
și formarea sau, după caz, dezvoltarea unor tehnici de studiu individual, de receptare a 
textului științific și de scriere academică în limbaj specializat. În opinia lui E. Gheorghiță 
și V. Ciuprîna, sarcina predării învățării limbii române pentru studenții străini de la 
facultățile nefilologice este acea de a-i învăța ,,să utilizeze literatura de specialitate în 
limba română în scopuri profesionale și de a dispune de competențe lingvistice și de 
comunicare în această limbă referitoare la viitoarea profesie.” (Gheorghiță, Ciuprînă, 
2014: 83) 

În Planul de Învățământ de la Anul Pregătitor de limba română din cadrul Universității 
Petrol-Gaze din Ploiești, disciplina Limbaje specializate. Științe inginerești figurează ca 
disciplină de specialitate opțională, căreia îi este alocat un număr de 10 ore/ săptămână în 
semestrul al II-lea. Competențele transversale vizate prin parcurgerea disciplinei Limbaje 
specializate: Științe inginerești sunt, așa cum reiese din Fișa disciplinei (2019): ,,CT1: 
relaţionarea în echipă; comunicarea interpersonală şi asumarea de roluri specifice și CT2: 
îndeplinirea obiectivelor de formare prin activităţi de informare, prin proiecte în echipă şi 
prin participarea la programe instituţionale din diverse domenii”. Dintre competențele 
specifice disciplinei, amintim: ,,CS1: participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii 
de comunicare, prin receptarea şi producerea mesajului oral; CS4: receptarea de mesaje în 
limbajele de specialitate și CS6: redactarea de mesaje în limbajele de specialitate”. Ca 
obiective propuse în același document (2019), menționăm: (studenții trebuie) ,,să utilizeze 
limbajul specializat din științele inginerești; să asimileze vocabularul specific ştiinţelor 
inginerești; să identifice idei și concepte principale dintr-un mesaj scris/oral de specialitate 
din materiale convenționale (cărţi de profil, manuale, articole) sau din materiale media; să 
utilizeze corect vocabularul de bază specific ştiinţelor inginerești; să contextualizeze un 
vocabular de specialitate minimal”. 

Unitățile tematice propuse urmăresc structura: elemente de lexic ocupațional, exerciții de 
fixare a vocabularului, exerciții de receptare a unui mesaj oral și scris, respectiv de 
producere a unui mesaj oral și scris în limbajul specializat. Ținând cont de profilul 
facultăților inginerești din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești (Facultatea de 
Ingineria Petrolului și Gazelor, Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică și Facultatea 
de Tehnologia Petrolului și Petrochimie), principalele unități propuse în Fișa disciplinei 
Limbaje specializate: Științe inginerești sunt: În vizită la o uzină mecanică, Industria 
chimică și petrochimică, Industria de petrol, Ingineria civilă. Arhitectura, Noile 
tehnologii, unități în cadrul cărora se predau și noțiuni introductive de fizică, de chimie, 
de matematică. 
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Introducerea limbajelor specializate din domeniul ingineresc în planul de învățământ 
pentru Anul pregătitor de limba română ca limbă străină de la Universitatea Petrol-Gaze 
din Ploiești, începând cu anul universitar 2016-2017, a generat noi provocări pentru 
profesorii care predau această disciplină, ca urmare a faptului că însușirea tehnolectului 
vizează atât aspecte de ordin lingvistic (structuri lexico-gramaticale specifice), cât și 
metodic (selectarea textelor științifice, elaborarea unui set de exerciții care să contribuie 
atât la dezvoltarea competenței generale de comunicare, cât și a celei de comunicare 
ocupațională, identificarea celor mai eficiente forme și metode de evaluare). Un aspect 
pozitiv care merită menționat este faptul că toți profesorii care fac parte din Colectivul de 
Limbă, Cultură și Civilizație Românească au dublă specializare (Română – Engleză, 
Română – Franceză, Engleză -Franceză) și majoritatea aveau în anul 2016 o experiență 
îndelungată în predarea englezei sau a francezei pentru scopuri specifice, în domeniul 
științelor inginerești la facultățile tehnice din cadrul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 
ceea ce implică familiarizarea atât cu elementele de conținut științific din domeniul 
ingineresc, cât și cu resursele educaționale din domeniul limbii engleze sau franceze 
pentru scopuri specifice. 

Dintre dificultățile întâmpinate de cadrele didactice care predau româna pentru scopuri 
specifice, domeniul Științe inginerești, menționăm: 

- familiarizarea acestora cu specializări tehnice și adaptarea aspectelor lingvistice și 
metodice la discipline de tip real din domeniul ingineresc (Industria petrolieră, Industria 
mecanică și electrică, Fizică, Matematică, Inginerie civilă, Chimie, Calculatoare);  

- selectarea și organizarea conținuturilor din Fișa disciplinei, în acord cu domeniile 
existente în Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor, respectiv Științe inginerești, și 
cu nivelul de competență lingvistică vizat; 

- selectarea sau elaborarea textelor suport, având în vedere următoarele criterii: conținutul 
științific, relevanța pentru viitoarea specializare a studenților alolingvi și pentru domeniile 
lor de interes, actualitatea, caracterul comunicativ, autenticitatea textelor și adecvarea lor 
la nivelul de competență lingvistică în limbajul general, un conținut problematic care să 
presupună valorificarea cunoștințelor de specialitate ale cursanților și a eventualei lor 
experiențe profesionale; 

- crearea, pe baza textelor suport, a unui sistem de exerciții care să le permită studenților 
atât exersarea structurilor lexico-gramaticale din limbajul comun într-un mod 
comunicativ-funcțional, prin care se urmărește însușirea activă a limbajului profesional în 
situații reale de comunicare (interviu de angajare, audierea unor lecții, cursuri universitare, 
rezumarea unor știri și articole științifice, reformularea unor informații, redactarea unor 
scurte articole științifice – maximum 500 de cuvinte), cât și familiarizarea cu tipurile de 
texte și cu formele de evaluare sumativă întâlnite în sistemul de învățământ superior 
românesc din domeniul tehnic.  

Pregătirea lectorului de limba română, de formație filologică, pentru proiectarea și 
desfășurarea activităților din cadrul disciplinei Limbaje specializate: Științe inginerești 
presupune familiarizarea sa cu respectivul conținut științific, consultarea planurilor de 
invățământ și a fișelor de disciplină aferente materiilor din domeniul științelor inginerești, 
colaborarea cu profesori care predau discipline tehnice în vederea selectării celor mai 
potrivite conținuturi și texte. 

În selectarea și organizarea tematică a conținuturilor, am avut în vedere planurile de 
învățământ pentru viitoarele specializări ale studenților din Anul pregătitor, nivelul de 
studii și literatura de specialitate existentă în domeniu. În procesul de predare-învățare s-au 
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folosit ca texte suport fragmente din cursuri universitare de profil, cursuri de RLS pentru 
profilul tehnic, lecții din manuale de liceu, articole științifice, materiale audio-video, 
transcrieri ale unor interviuri cu specialiști din domeniul ingineresc, lecții de matematică, 
fizică și chimie existente în mediul online, pe care lectorii de limba română le-au adaptat 
la nevoile și nivelul cursanților. În selectarea, adaptarea și organizarea conținuturilor, s-au 
urmărit: accesibilitatea din punct de vedere lingvistic și științific, autenticitatea textelor și 
relevanța pentru domeniu și unitatea tematică.  

În urma consultării literaturii din domeniu și a lucrării Bibliografia românei ca limbă 
străină (2012), coordonată de Victoria Moldova, am identificat următoarele manuale de 
RLS destinate studenților străini din anul pregătitor sau celor care urmează deja facultăți 
de profil tehnice: Curs practic de limba română pentru anul pregătitor. Profil tehnic, 
Timișoara, 1976; Limba română. Culegere de texte tehnice. Pentru studenții străini din 
anul I, București, 1981, Institutul Politehnic din București; Avrămuț, Horia, Culegere de 
exerciții cu locțiuni proprii limbajului științific. Pentru studenții străini, Iași, EUI, 1991, 
multigrafiat; Avrămuț, Viorica, Avrămuț, Horia, Curs de limba română pentru studenții 
din anul pregătitor (Profil tehnic) TUI, 1978; Balea, Adriana, Butuman, Monica, Pera, 
Mariana, Sida Ileana, Vlad Șerban, Texte pentru studiul limbii române în anul pregătitor. 
Profil tehnic, Tipografia Universității, Timișoara, 1981; Boldureanu Viorel et al, Emil 
Ghițulescu (coord), Manual pentru studenții străini II. Profil tehnic, EDP, București, 
1983, Cazacu, Dimitrie, Limba română pentru specialitatea construcțiilor de mașini 
(subingineri), Brașov, f.e., 1977, Ghițulescu, Emil (coord), Limba română. Manual pentru 
studenții străini. Anul pregătitor. Semestrul al II-lea. Profil tehnic, București, EDP, 1981, 
Diaconescu, M, Găitănaru, Șt, Stan, D. Limba română. Specialitatea arhitectură și 
construcții. Semestrul al II-lea, Pitești, 1982, Nițu, George, Limba română – pentru 
studenții străini din anul pregătitor, învățământ tehnic, Pitești, Institutul de Înv Superior 
din Pitești, 1981 și altele.  

Se remarcă faptul că majoritatea manualelor destinate studenților străini înscriși în Anul 
pregătitor de limba română sau care urmează deja cursurile unor facultăți tehnice 
românești sunt volume vechi, cu un conținut științific și profil metodic depășite de 
evoluția tehnico-științifică și de noile abordări didactice din perspectivă comunicativ-
funcțională propuse în volumul CECRL din 2018, ceea ce ne-a determinat să începem 
elaborarea unui manual de Limbaje specializate în domeniul științelor inginerești, volum 
propus spre publicare la Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești până la sfârșitul 
anului 2020. 

Pentru a răspunde nevoilor de comunicare ale studenților noștri și noilor descriptori din 
Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi, profesorii care predau româna pentru 
scopuri specifice la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești abordează predarea-învăţarea 
elementelor lexico-gramaticale din limbajele specializate îmbinând organizarea 
paradigmatică (folosirea de serii tematice și derivative, de serii sinonimice și perechi de 
antonime, alcătuirea familiilor lexicale) cu demersul sintagmatic, unul fundamental 
dinamic-contextual prin care se urmărește și se stimulează actul comunicării în jargon 
ocupațional. 

Dintre exercițiile de îmbogăţire şi nuanţare a vocabularului de specialitate al studenţilor 
din Anul pregătitor le menționăm pe cele care presupun structurarea lexico-semantică şi 
sintactică a termenilor de specialitate: alcătuirea, identificarea și utilizarea de serii 
sinonimice, de familii lexicale, de serii hiponimice și meronimice, identificarea perechilor 
de antonime. Ofer spre exemplificare fragmente din câteva exerciții create de mine pentru 
a fi utilizate în cadrul orelor de Limbaje specializate. 
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Exemplu:  

► Completați tabelul cu substantivul, adjectivul sau verbul care lipsește din familia 
lexicală a cuvintelor de mai jos! Aveți în vedere sufixele specifice învățate! 

Verb 
(acțiune) 

Adjectiv 
(însușire/ proprietate) 

Substantiv 
(proces/ rezultat/ agent) 

 forat  
a extrage   
  explorare, explorator 
a rafina    
 transportat, transportabil  

Am remarcat că orice cuvânt, fie că aparține lexicului comun sau celui specializat, este 
însușit mai repede dacă este predat alături de corelatele sale semantice. Exercițiile de 
alcătuire a familiilor lexicale și de identificare a sinonimelor/ antonimelor unui cuvânt pot 
fi urmate de următoarele categorii de sarcini: itemi cu alegere multiplă, itemi de 
împerechere sau de asociere, prin care studenții își fixeaxă sensul cuvântului, valoarea sa 
morfologică și scurte contexte în care acesta poate fi întâlnit.  

Exemplu: 

► Asociați cuvintele din coloana A cu definițiile din coloana B: 

A. B 

1. a fora  a. unitate industrială în care se prelucrează țițeiul;   

2. platformă b. referitor la o zonă sau un teren bogat în rezerve de petrol; 

3. petrolifer  c. proces tehnologic prin care se îndepărtează impuritățile dintr-o substanță; 

4. rafinare d. construcție plutitoare sau fixă destinată forajului marin; 

5. rafinărie e. a săpa găuri de sondă pentru a ajunge la anumite straturi geologice; 

Ulterior exercițiilor de fixare a noilor achiziții lexicale sunt propuși itemi semiobiectivi 
prin care se poate evalua și competența de producere a unui mesaj scris, prin exerciții care 
implică răspunsuri scurte sau completarea unui scurt text științific cu elementele de 
tehnolect predate.  

Exemplu: 

► Completați următorul text despre petrol și industria petrolieră cu unul din cuvintele de 
mai jos, având în vedere forma cerută de context. Cuvintele nu sunt date în ordinea din 
text! 

       țiței          organic             gazos              chimic 

Petrolul crud sau 1.......................................... reprezintă, alături de cărbune, un zăcământ 
de origine biogenă, numită și origine sau natură 2............................................. Petrolul este 
un amestec de hidrocarburi solide și 3. .............................................. dizolvate într-un 
amestec de hidrocarburi lichide și de alți compuși 4. ........................................ […]  
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Dincolo de achiziția termenului de specialitate, se evaluează în acest caz și competența 
lingvistică a studenților, pentru a verifica în ce măsură aceștia utilizează corect părțile de 
vorbire și categoriile gramaticale, realizează acordul, cunosc valențele combinatorii ale 
diferitelor cuvinte, respectă normele ortografice în vigoare și topica specifică limbii 
literare.   

În mod evident, itemii care le ridică cele mai multe probleme studenților străini care 
învață limba română sunt cei care presupun producerea de mesaje orale și scrise mai 
lungi, în urma receptării unor texte științifice sau a unor mesaje orale în care este utilizată 
terminologia de specialitate din domeniul lor de specializare: elaborarea de răspunsuri la 
întrebări deschise, rezumarea unui mesaj scris sau oral, ordonarea paragrafelor dintr-un 
text științific. Aceste sarcini care vizează competențele de receptare și de producere a 
mesajului scris și oral devin mai dificile când termenul din textul suport este substituit în 
cerință printr-un sinonim sau întregul enunț este reformulat, cu menținerea familiei 
lexicale, ceea ce le testează capacitatea recunoașterii valențelor combinatorii ale diferitelor 
clase gramaticale și semantice.  

N. Lebrun şi S. Berthelot identifică validarea sau invalidarea instruirii, ca o consecință a 
evaluării formative și sumative: „în cadrul realizării sistemului de instruire, evaluarea 
formativă vizează ameliorarea instruirii sau a materialului didactic, în timp ce evaluarea 
sumativă are ca obiectiv să determine eficacitatea instruirii. Datele sau informaţiile strânse 
în primul caz vor facilita revizuirea şi modificarea instruirii; datele colectate în cel de-al 
doilea vor permite să se valideze instruirea.” (Nebrun, Berthelor apud Radu: 2017, 6) 

Așa cum am menționat deja, predarea-învățarea conținuturilor dintr-o unitate tematică 
începe în mod firesc cu parcurgerea vocabularului propus, urmată de tipuri variate de 
itemi ordonați în funcție de dificultate în succesiunea logică: itemi obiectivi, semiobiectivi 
şi subiectivi (Cucoș, 2006: 2017), pentru a se încheia cu evaluarea competențelor de 
receptare și de producere a mesajelor scrise și orale în tehnolect. La disciplina Limbaje 
specializate: Științe inginerești, evaluarea cunoștințelor și a competențelor de comunicare 
profesională în limba română se realizează prin observația curentă, prin testele de evaluare 
sumativă propuse la sfârșitul fiecărei unități tematice și prin evaluarea sumativă finală, 
constând în rezolvarea mai multor sarcini care vizează competențele de receptare și de 
producere a unui mesaj scris în tehnolect.  

Forma de evaluare aferentă disciplinei Limbaje specializate. Științe inginerești este 
verificarea scrisă cu o durată de 2 ore în care studenții alolingvi au de rezolvat mai mulți 
itemi obiectivi, semi-obiectivi și subiectivi prin care le sunt evaluate competențele de 
receptare a unui mesaj scris (fragmente de cursuri, de monografii și de articole științifice, 
transcrierea unor interviuri) și, respectiv, de producere a unui mesaj scris în care să 
dovedească însușirea limbajului de specialitate și competența de comunicare scrisă în 
tehnolect.  

Competența de receptare a unui mesaj scris este evaluată prin itemi obiectivi cu alegere 
duală (Citiţi textul şi decideţi dacă enunţurile de mai jos sunt adevărate sau false) sau cu 
alegere multiplă (Citiţi transcrierea interviului de mai jos şi alegeţi răspunsul corect). Dat 
fiind nivelul minim B1 vizat la finalul anului pregătitor, acestor tipuri de sarcini li se 
alătură în mod obligatoriu și cele care evaluează și competența de producere a unui mesaj 
scris în tehnolect, cu respectarea particularităților stilului tehnico-științific. Sunt utilizați 
itemi semiobiectivi prin care studenților li se cere să completeze texte din domeniul 
științelor inginerești, să formuleze răspunsuri scurte, să rezolve itemi de tip întrebări 
structurate (Definiți chimia organică/ Prezentați trei tipuri de platforme petroliere.../ 
Explicați în maximum 5 rânduri diferența dintre....) sau să ordoneze paragrafele unui text. 
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Acest ultim tip de sarcină ridică în mod frecvent probleme întrucât implică, dincolo de 
achiziția lexicală și de citirea integrală a unui text de mai mari dimensiuni, și 
familiarizarea studenților alolingvi cu structura unui text științific în limba română și cu 
tipurile de conectori utilizați în scrierea academică, respectiv conectorii de premisă, de 
susținere și de concluzie.   

În urma analizei unui corpus alcătuit din aproximativ 80 de lucrări de evaluare sumativă 
semestrială la disciplina Limbaje specializate, am identificat următoarele dificultăți pe 
care studenții alolingvi din Anul Pregătitor de limba română ca limbă străină le întâmpină 
în procesul de receptare și producere a mesajului scris din domeniul științelor inginerești: 
dificultăți de natură lexicală, profesională sau culturală, dintre care unele sunt specifice 
limbajului ocupațional, iar altele - comune cu problemele întâlnite în procesul de însușire 
a structurilor lexico-gramaticale ale limbajului comun. 

În lucrarea Agramatisme în limbajul cotidian. Cum vorbim și scriem corect (2015), Ilie 
Ștefan Rădulescu identifică următoarele categorii de încălcări ale normelor limbii literare: 
erori gramaticale, redundanța, erorile de topică și erorile de ortografie și ortoepie. Dintre 
greșelile identificate în corpusul analizat, menționez:  

- erori de grafie: scrierea cu minusculă a cuvântului inițial dintr-un enunț (geometria 
studiază...), omiterea frecventă a diacriticelor, scrierea neglijentă a unor cuvinte în care se 
confundă consoanele fricative s/ z (desvoltare), erori grafice ca urmare a influenței limbii 
materne/ oficiale, cu precădere în cazul studenților africani vorbitori de portugheză 
(Diferința entre hidrocarburi și derivați funcionali) și al celor sud-americani, vorbitori de 
spaniolă (Formula de compus este..., greșeală explicabilă prin formarea analitică a 
genitivului în limbile spaniolă și portugheză) sau ca urmare a influenței limbii suport, 
pentru cei mai mulți studenți aceasta fiind limba engleză (oxygen); 

- erori morfosintactice: confundarea unor desinențe de plural, ca urmare a 
ne(re)cunoașterii genului (amesteci, atome), omiterea articolului definit pentru 
substantivele cu funcție sintactică de subiect (Măsură primitivă este.../ Criterii de 
clasificare sunt...), articularea greșită, fie ca urmare a confuziei genului (Hidrocarburii 
sunt...), fie a insuficientei competențe de combinare frazeologică (patru activității, fără 
aerul), nerespectarea regimului cazual ca urmare a reformulării ( ...studiază compușilor), 
absența totală a predicatului sau omiterea verbului copulativ în răspunsul formulat ori 
folosirea unor moduri nepredicative (Relațiile cantitative reprezentând.....), combinarea 
eronată a unui substantiv colectiv cap de grup cu un determinant la numărul singular (un 
grup de atom, o mulțime de moleculă), dezacordul în număr și persoană dintre predicat/ 
verb copulativ și subiect, confundarea la indicativ, prezent a sufixului urmat de desinență 
– ează/ - eze cu / ă: descoperează, reprezentează), acordul greșit în gen și număr sau lipsa 
acordului dintre un adjectiv propriu-zis și substantivul determinat explicabilă prin 
influența limbii engleze ca limbă suport (special gaze, clasificare posibil);  

- erori lexico-semantice: lipsa de proprietate a termenilor (mărime primitivă, turlă de 
sondă, confundarea adjectivelor adânc și înalt, ca urmare a semelor diferite, ceea ce duce 
la confuzii de tip logic precum cea mai înaltă sondă, turlă adâncă), confuzia paronimică 
(spațiat/ spațial); 

- erori de topică: Grupul ..... produsele petroliere vinde./ ...operațiilor de tratare și 
măsurare sunt supuse gazele naturale. 

În afara competenței lingvistice de comunicare profesională orală și scrisă în limba 
română, activitatea de predare-învățare-evaluare la disciplina Limbaje specializate: Științe 
inginerești urmărește și formarea, sau după caz, dezvoltarea deprinderilor de studiu 
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individual prin care se vizează lectura critică de către studenți a literaturii din domeniul 
ingineresc, capacitatea acestora de a identifica, de a selecta, de a sintetiza, de a interpreta 
și de a reformula informații dintr-un text științific în limba română. Am remarcat diferențe 
majore și în ceea ce privește deprinderile de studiu individual ale cursanților noștri. Astfel, 
dacă în cazul studenților care după absolvirea Anului pregătitor de limba română vor urma 
studii de licență aceste deprinderi sunt de cele mai multe ori insuficient dezvoltate, cei 
care au absolvit deja studiile universitare și care vor urma în România studii masterale sau 
doctorale au deja exeperiența publicării unor articole sau a susținerii de prezentări la 
manifestări științifice. Aceștia din urmă sunt încurajați să participe la Conferința Națională 
bianuală Diversitate culturală în spațiul românesc, organizată la Universitatea Petrol-
Gaze din Ploiești, acțiune dedicată studenților străini care studiază româna ca limbă 
străină (Ediția I, 30-31 mai 2020) și la alte manifestări de profil din țară.   

CONCLUZII 
În lucrarea de față am dorit să evidențiem provocările pe care procesul de predare-
învățare-evaluare a disciplinei Limbaje specializate: Științe inginerești le ridică atât 
cadrelor didactice care predau româna ca limbă străină, cât și studenților înscriși la 
programul Anul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini. 

Dintre dificultățile întâmpinate de lectorii de română pentru scopuri specifice, domeniul 
Științe inginerești, am identificat: adaptarea aspectelor lingvistice și metodice la discipline 
din domeniul ingineresc, selectarea și organizarea conținuturilor care urmau a fi predate-
învățate, selectarea/ elaborarea unor texte suport adecvate nivelului de competență 
lingvistică și nevoilor viitoare de comunicare academică și profesională, crearea unui 
sistem de exerciții care să le permită studenților exersarea structurilor lexico-gramaticale 
din limbajul comun și din cel specializat într-un mod comunicativ-funcțional și 
familiarizarea acestora cu diferite tipuri de texte științifice  și cu formele de evaluare 
sumativă întâlnite în sistemul de învățământ superior românesc din domeniul tehnic.  

Problemele întâmpinate de studenții străini înmatriculați la Anul pregătitor de limba 
română ca limbă străină de la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești au fost de natură 
lingvistică, ocupațională și/ sau culturală, grupele fiind neomogene din punct de vedere al 
vârstei, al nivelului de școlarizare și al sistemului educațional de proveniență, precum și al 
deprinderilor de studiu individual. Ca posibile cauze ale dificultăților pe care unii studenți 
alogeni le întâmpină în receptarea și producerea unui mesaj oral și scris în limbaj 
specializat, am identificat: diferențele culturale (sisteme de educație diferite/ diferența de 
nivel și de stil de studiu individual), aspectele lingvistice (insuficienta competență în 
limbajul comun, absența unei limbi suport solide, confuzia cu termeni din limba maternă 
sau din limba suport, avalanșa de terminologie științifică) și aspectele de ordin științific 
(insuficiente cunoștințe în specializarea respectivă). 

Dacă unele probleme identificate la studenții din Anul pregătitor de limbă română ca 
limbă străină sunt specifice limbajului ocupațional, ca urmare a insuficientei lor 
competențe profesionale în domeniul respectiv sau a diferențelor culturale (utilizarea unor 
tehnologii, utilaje sau procese tehnologice diferite de la țară la țară), alte erori de natură 
lexico-gramaticală și pragmatică se explică prin insuficienta competență lingvistică a 
studenților, greșelile identificate fiind comune cu cele întâlnite în orele și la examenele de 
Curs practic de limba română. Fonetică, vocabular și structuri gramaticale.  
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ABSTRACT 

This paper aims to offer suggestions for teaching literature, by pointing out 
several aspects related to the specifics of these lessons dedicated to students who 
learn Romanian as a foregn language. In the one semester experience of 
conducting the seminar of The History of Romanian Literature at Adam 
Mickiewicz University of Poznań, I tried to cope with the challenge of 
familiarizing the Polish students with the work of our greatest writers, the so-
called “great classical writers”, taking into account on the one hand, the fact that 
their level of linguistic competence in Romanian language was B1 and, on the 
other hand, the modern strategies of teaching literature in the current context. 
Despite the numerous lexical, phraseological, topical obstacles in decoding the 
literary texts with a very high level of difficulty, the seminar turned out to be a 
pleasant and appreciated one due to its dynamic atmosphere created by involving 
the students in various activities performed in pairs and in groups and due to the 
full use of modern devices, including multimedia and on-line resources that 
proved to be very efficient for the improvement of literature teaching and 
learning. Unlike Romanian language classes for foreigners, for which there are 
quite enough appropriate textbooks at the teachers’ disposal, the literature 
courses and seminars cannot count on this kind of resources. For this reason, 
PowerPoint presentations and exercises were devised for each seminar including 
large excerpts from the analyzed texts, audio and video recordings, suggestive 
images, references to various online sources for film adaptations, followed by 
projects for which students were able to use materials from the internet. All these 
modern resources, which also demonstrate the validity, importance and impact of 
our great writers’ masterpieces over all the other cultural manifestations, have 
decisively contributed to their deeper understanding by the students who stopped 
being reluctant to accept them on the list of obligatory readings and even to 
sincerely appreciate them. In this way, by introducing these forms of 
entertainment as resources for work in the classroom, the seminars became both 
useful and pleasant. 

KEYWORDS 

teaching Romanian literature, e-education, teaching strategies, learning activities. 
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1. INTRODUCERE 
Demonstrația inseparabilității dintre studiul unei limbi străine și al literaturii scrise în acea 
limbă a fost deja realizată în studii de prestigiu, cum ar fi Teaching literature (Carter & 
Long, 1991), care marchează rolul literaturii în îmbogățirea cunoștințelor culturale ale 
studenților, parte integrantă a achiziției limbii. În ciuda numeroaselor dificultăți 
întâmpinate la toate nivelele, „predarea ṣi ȋnvǎṭarea limbii române ca limbă străină poate fi 
FUNtastică” (Ilie, 2019), prin strategii didactice care transformă munca obositoare din 
clasă într-o activitate distractivă și instructivă totodată. Același lucru poate fi demonstrat 
și în cazul predării literaturii române studenților străini, deși acest demers didactic este 
realmente o provocare. În zilele noastre, mai mult decât oricând. Pentru că este de 
necontestat faptul că acum, în era digitală, în arena competiției feroce pentru timpul și 
interesul studenților, literatura are de înfruntat mult mai multe tentații atractive, iar 
profesorul este nevoit să-și îmbogățească permanent arsenalul de mijloace de captare și 
menținere a curiozității intelectuale orientate spre domeniul literar. La aceste modalități ne 
vom referi mai pe larg în paginile acestei lucrări, având ca suport scurta experiențǎ de un 
semestru în care am susṭinut seminarul de literaturǎ românǎ la Universitatea Adam 
Mickiewicz din Poznań, Republica Polonă și am reușit să fac faṭǎ provocǎrii de a 
familiariza studenṭii poloni cu marii noṣtri clasici ținând cont, pe de o parte, de 
dificultățile cauzate de necunoașterea la nivel avansat a limbii române, pe de altă parte, de 
modernele strategii de predare a literaturii în contextul actual.  

2. ROSTUL ȘI OBIECTIVELE PREDĂRII LITERATURII 
Rezultatele numeroaselor studii centrate pe dificultățile predării literaturii engleze la elevii 
sau studenții pentru care limba engleză este limbă secundară sau limbă străină (Novianti, 
2016: 42-43) pot fi exploatate pentru îmbunătățirea orelor de literatură română predate 
studenților străini, mai ales că foarte puține cercetări se referă concret la problemele 
presupuse de predarea literaturii române cursanților străini. În urma parcurgerii acestui tip 
de bibliografie critică și din perspectiva propriei experiențe didactice de predare a 
literaturii române și comparate am constatat că, indiferent că este predată vorbitorilor 
nativi sau dacă este o materie predată într-o limbă străină, literatura este percepută la orice 
nivel de studiu drept o materie cu un grad de dificultate ridicat, atât pentru profesori 
(Chambers & Gregory, 2006), cât și pentru elevi sau studenți (Gubair & Eltahir, 2019: 
829). Pentru a fi predată cu succes, pasiunea pentru lectură a profesorului trebuie să fie 
cumulată cu o cunoaștere temeinică a noțiunilor de istorie și teorie literară, a numeroaselor 
și contradictoriilor teorii de analiză a textului literar, a periodizărilor literare și implicit a 
canonului, precum și a metodologiei specifice acestei discipline. Chiar și în cazul ideal în 
care un profesor întrunește toate aceste condiții, elementul esențial rămâne abilitatea de a 
motiva studenții, abilitate asigurată de propria înțelegere a rostului fundamental al predării 
literaturii. Așa cum rezultă din premisele majorității studiilor, scopul ultim al 
transformării literaturii în materie școlară este îndeobște cel de modelare a personalității 
cursanților prin dezvoltarea competențelor lingvistice, intelectuale, emoționale, artistice, 
sociale și interculturale ale acestora (Gubair & Eltahir, 2019: 834)  în concordanță cu 
obiectivele general acreditate, respectiv „dezvoltarea abilităților literare și sociale ale 
studenților, încurajarea atitudinilor liberare, etice și umanitare ale acestora, transferul 
informațiilor necesare și al cunoștințelor din domeniul limbii și literaturii” (Carter & 
Long, 1991, citat de Novianti, 2016: 44). Mai concret, cursul de literatură vizează 
obiective precise, respectiv „dezvoltarea capacității studenților de a citi, înțelege și aprecia 
operele literare, precum și cea de stăpânire a cunoștințelor elementare de critică literară și 
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despre teoriile literare” (Li, 2011: 242). Nu în ultimul rând, este avută în vedere și 
descoperirea plăcerii estetice derivate din lecturarea și înțelegerea literaturii (Gubair & 
Eltahir, 2019: 831). 

Un număr impresionant de articole de specialitate demonstrează însemnătatea utilizării 
operelor literare ca resurse didactice pentru îmbunătățirea tuturor competențelor 
lingvistice (cititul, scrisul, ascultarea, vorbitul), precum și a gramaticii, a vocabularului, 
chiar și a pronunției (Floris, 2004; Khatib, Rezaei, & Derakhshan, 2011; Maley, 1989; 
McKay, 1982; Riverol, 1991; Turker, 1991). Alte studii evidențiază aportul literaturii la 
dezvoltarea creativității și a imaginației elevilor (Bedi, 2011; Daskalovska & Dimova, 
2012), precum și a conștiinței lor culturale (Cruz, 2010, citat de Novianti, 2016: 42). 
Această bogăție de materiale din domeniul predării limbii engleze prin intermediul 
literaturii dovedește importanța literaturii în achiziția structurilor limbii (Novianti, 2016: 
42). 

În privința literaturii române, tendința de a o considera un depozitar esențial de materiale 
pentru studiul limbii este mai puțin generalizată, chiar firavă, am putea spune. Câteva 
manuale de limba română ca limbă străină, de pildă „Puls. Manual de limba română 
pentru străini. Nivelurile B1-B2” al Danielei Kohn,  „Româna cu sau fără profesor” al 
Lianei Pop sau „Româna de bază. Manual pentru studenţi străini”, vol. II, publicat de  A. 
Dorobăţ și M. Fotea, folosesc într-adevăr, chiar dacă de regulă ca anexe, fragmente din 
opere literare ca suport didactic pentru exercițiile de receptare a mesajului scris, de lectură 
intensivă, de asimilare a vocabularului și a unor structuri gramaticale. În general însă, 
colectivele de profesori din centrele universitare din țară sau din străinătate, în cadrul 
lectoratelor de limba română, pot decide să recurgă la texte literare din literatura română, 
îndeosebi scenete sau piese scurte de teatru, valorificate în timpul sau în afara orelor de 
curs, în activități extracurriculare foarte antrenante. Un bun exemplu este cel de la 
lectoratul de limba română din Ljubljana, unde este deja o tradiție organizarea unui atelier 
de teatru la care studenții participă cu entuziasm, dând viață pe scenă personajelor din 
piesele scurte, scrise în limba română ale lui Matei Vișniec (Jieanu, 2016). În afara 
obiectivelor menționate deja, aceste texte pot fi folosite eficient pentru a asigura 
îmbunătățirea performanțelor de comunicare ale studenților prin cunoașterea empatică a 
culturii române, pentru a-i familiariza cu anumite stereotipuri culturale, pentru a le stimula 
creativitatea și abilitățile interpretative, pentru a le da siguranța că se pot descurca în 
situații concrete, în afara sălii de curs.  

Spre deosebire de cursanții lectoratelor de limba română, care pot beneficia de studiul 
literaturii din motivele menționate, studenții de la secțiile filologice studiază literatura 
română din necesități curriculare, iar obiectivele acestor ore sunt în mare măsură 
asemănătoare cu cele ale cursurilor de literatură predată vorbitorilor nativi. În cazul 
concret al seminarului de Istoria literaturii române predat anului II de la Filologie română 
la Universitatea Adam Mickiewicz din Poznań, am avut în vedere următoarele obiective 
specifice pentru studiul operei literare a lui Mihai Eminescu și a celorlalți „mari clasici” 
din literatura noastră, respectiv I.L. Caragiale, Ioan Slavici, Ion Creangǎ: 

- transmiterea de informații despre condițiile și principalele direcții de dezvoltare ale 
literaturii române în a doua jumătate a secolului al XIX-lea; 

- prezentarea principalelor repere din estetica eminesciană; 

- dezvoltarea capacității studenților de a identifica principalele teme și motive din lirica lui 
Mihai Eminescu;  
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- dezvoltarea capacității studenților de a analiza poeziile reprezentative pentru lirica 
eminesciană precum și textele reprezentative pentru proza eminesciană; 

- dezvoltarea abilităților studenților de analiză comparativă a textelor eminesciene și a 
celor din operele altor scriitori romantici; 

- familiarizarea studenților cu operele reprezentative ale marilor clasici I.L. Caragiale, 
Ioan Slavici, Ion Creangă, precum și Al. Macedonski; 

- dezvoltarea abilităților studenților de a-și exprima și argumenta propria interpretare a 
lucrărilor discutate; 

- dezvoltarea capacității studenților de utilizare a surselor bibliografice literare și de critică 
literară; 

- dezvoltarea abilităților studenților de a redacta eseuri și referate pe teme de interpretare a 
operei autorilor studiați. 

3. DIFICULTĂȚI ÎN PREDAREA-ÎNVĂȚAREA LITERATURII 
Realizarea obiectivelor generale și a celor specifice are de înfruntat obstacole serioase, nu 
doar în cazul studenților pentru care literatura este predată într-o limbă străină, ci chiar și 
pentru cazul în care se studiază literatura în limba nativă. Așa reiese de pildă din concluzia 
articolului „The Teaching of Literature to Non-Native Speakers”, în care Andrew 
Chesterman a investigat problemele cu care se confruntă profesorii de literatură engleză 
din universitățile din Finlanda și a observat că principala problemă este „lipsa de 
familiarizare a studenților cu literatura în general” (Chesterman, 1983:136, citat de 
Novianti, 2016: 45).  

Alte studii recente aduc în discuție frecvente dificultăți observate în anumite centre 
universitare, dificultăți care pot fi extrapolate pentru a clarifica și situația literaturii 
române predate studenților străini. Din ancheta pe care Nita Novianti a întreprins-o în 
universitățile din Indonezia, rezultă că problemele curente ale celor trei profesori 
intervievați se referă la proastele obiceiuri de lectură ale studenților, la scăzutul nivel al 
competențelor lingvistice ale studenților și la resursele literare nepotrivite și insuficiente 
(Novianti, 2016: 45-46).  Un studiu similar este cel realizat de E.T. Hussein și A. H. Al-
Emami, cu titlul „Challenges to Teaching English Literature at the University of Hail: 
Instructors’ Perspective”, care descoperă următoarele probleme care afectează procesul de 
predare-învățare: nivelul scăzut de competență lingvistică al studenților, dificultatea 
lingvistică și stilistică a textelor literare și lipsa de familiaritate cu aspectele culturale 
(Hussein & Al-Emami, 2016: 125). Dificultățile pe care cei 42 de studenți observați în 
studiul lui Aysun Yavuz „Teaching and interpreting literary texts: Difficulties of 4th year 
ELT students at a Turkish university” sunt inventariate astfel: înțelegerea raportului dintre 
scriitor, perioadă literară și tema/temele operei literare, descoperirea și interpretarea 
figurilor de stil, dificultăți de pronunție și de intonație (Aysun Yavuz, 2014: 27). 

Explicațiile pentru această realitate generalizată sunt numeroase și nu se pot limita la 
anumite deficiențe de ordin didactic, precum menținerea modelului tradițional de predare 
centrat pe transmitere de informații și acordând un minim interes pentru procesul de 
învățare în sine. Astfel de ore solicitante, plictisitoare și demotivante au ca rezultat 
previzibil acutizarea sentimentelor de frustrare ale cursanților obligați să accepte și să se 
pregătească pentru o materie lipsită de o justificare practică, în acord cu nevoile 
ocupaționale de pe piața muncii sau, cel puțin cu preferințele, competențele sau cu tipul de 
inteligență al fiecăruia dintre ei.  
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Reticența față de lectură a studenților este un fapt constatat de toți profesorii și deja 
considerat motivul central al eșecului demersului de predare-învățare a literaturii. 
Descifrarea semnificațiilor textului literar, însușirea și asimilarea terminologiei specifice, 
identificarea și aprecierea figurilor de stil, perceperea aluziilor culturale, a ironiei, a 
sensurilor multiple etc. sunt cerințe ce îi descurajează din start pe cursanții lipsiți de 
plăcerea lecturii și care se obișnuiesc să rezolve astfel de cerințe șablonizat, după rețetare 
care îi îndepărtează și mai mult de esența actului literar, original prin definiție. De fapt, de 
multe ori, așa cum am constatat personal în cadrul orelor de literatură, chiar și studenții 
care îndrăgesc lectura și obișnuiesc să citească foarte mult cu plăcere nu doar operele 
literare din programa școlară, ci și multe alte cărți din literatura contemporană, națională 
și universală, întâmpină dificultăți de analiză a textelor, indiferent că sunt vorbitori nativi 
de limba română sau că o studiază ca pe o limbă străină. Evident că în cazul celor din 
urmă, problemele de înțelegere efectivă a textelor literare sunt mult mai numeroase. 
Îndeobște considerate mostre de scriere și vorbire autentică, deși sunt făurite în scop 
estetic și poartă amprenta spiritului creator al scriitorilor originali, textele literare sunt 
adresate vorbitorilor nativi și se deosebesc esențial de cele întocmite sau alese special 
pentru manualele de limbi străine, adaptate diferitelor niveluri de performanță lingvistică. 
Prin urmare, aceste texte nu conțin un lexic anume selectat, ci pot să abunde în termeni 
foarte rar folosiți, inediți sau valorificați diferit în context, expresii idiomatice, inversiuni 
etc. care pot îngreuna semnificativ înțelegerea textului, chiar la nivel de suprafață. În plus, 
insuficienta cunoaștere a unor aspecte culturale lasă în suspensie decodarea aluziilor 
literare, mitologice, sociale, politice, a ironiei, a satirei, a parodiei care poate sta chiar la 
baza înțelegerii operei respective.  

Toate aceste aspecte specifice actului de învățare a literaturii române de către studenții 
străini conduc firesc la discuția legată de selecția operelor literare potrivite pentru acest tip 
de cursanți. Dacă la orele de limba română predate în regim de lectorat profesorul se 
bucură de o mare libertate de alegere, cursurile destinate studenților străini de la filologie 
țin cont în mare măsură de tematica predată la universitățile din țară, adaptând-o pe cât 
posibil la specificul acestor cursanți. În privința acestor tematici, dezbaterile privind 
canonul literar sunt încă aprinse, iar în lumea criticilor și a scriitorilor români se încearcă 
după anul 1990 o reierarhizare a valorilor. Însă, de multe ori impresia dată de numeroasele 
discuții, anchete, interviuri, polemici, cum sunt cele cuprinse în volumul Canon și 
canonizare (2003), cuprinzând răspunsurile la dezbaterea demarată în 2001 în „Viața 
românească”, este similară cu cea produsă de concluzia lui Farfuridi: „ori să se 
revizuiască, primesc! dar să nu schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, primesc! dar 
atunci să se schimbe pe ici pe colo și anume... în punctele esențiale...” (Caragiale, 2000: 
182). În orice caz, criteriul estetic încă primează, astfel că pe „listele” de lecturi obligatorii 
ale studenților filologi supraviețuiesc autorii români considerați „clasici” din punct de 
vedere valoric iar colectivele de profesori din centrele universitare din afara țării, care 
găzduiesc departamente sau secții de filologie românească, își asumă dificilul rol de a 
mediatiza aceste repere literare într-un alt spațiu cultural academic, conștientizând 
barierele lingvistice și culturale inerente, care îngreunează cu mult aprecierea savurosului 
limbaj regional și paremiologic al lui Ion Creangă, de pildă, sau a numeroaselor expresii 
„neaoșe”, intraductibile din proza și dramaturgia lui I. L. Caragiale. 

În plus, o problemă aparte în cazul predării literaturii române pentru studenții străini este 
lipsa unui manual sau a unui suport de curs la care profesorii să se poată raporta când își 
întocmesc propriile materiale didactice. În comparație cu lecțiile de limbă română pentru 
străini, pentru care există deja resurse didactice suficiente, așa cum se poate lesne observa 
din volumul Bibliografia RLS, coordonat de Victoria Moldovan, care la ediția revăzută din 
2012 cuprinde 36 de pagini de titluri de manuale și 30 de pagini de articole pe teme 
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predare-învățare a limbii române ca limbă străină, orele de literatură adresate studenților 
străini nu beneficiază de un astfel de reper didactic.  

4. SOLUȚII 
Având în vedere toate aceste probleme cu care se confruntă atât profesorii cât și cursanții, 
este greu de presupus că orele de literatură pot fi totuși „FUNtastice”. Provocarea este 
mare, într-adevăr, dar identificarea și conștientizarea acestor probleme și dificultăți este un 
prim pas, urmat firesc de căutarea soluțiilor, testarea și analizarea lor. În cazul concret al 
seminarului de Istoria literaturii române pe care l-am predat pentru prima oară în acest 
an, timp de un semestru, studenților filologi de la Universitatea Adam Mickiewicz din 
Poznań, mi-am propus să depășesc atât anticipatele, cât și neprevăzutele dificultăți prin 
adaptarea metodelor, a strategiilor și a resurselor didactice la nevoile și realitățile 
observate pe parcurs. Rezultatele de la evaluările studenților, precum și reacțiile și 
mărturiile lor directe sunt dovezi că am izbutit să transform un seminar care îi timora și pe 
care, chiar și cei mai conștiincioși dintre ei îl considerau extrem de dificil și practic inutil 
în raport cu opțiunile lor de viitor, într-unul la care veneau cu drag, nerăbdători să afle ce 
noi surprize și provocări îi așteptau. Nerăbdarea era mereu din partea ambelor părți, eu 
însămi fiind convinsă că noii mei studenți, care, așa cum am constatat, erau fascinați în 
primul rând de studiul limbii române, mă vor ajuta să am satisfacția atingerii obiectivelor 
fiecărei lecții și chiar să descopăr o interpretare inedită, proaspătă și surprinzătoare a 
operelor analizate dintr-o perspectivă culturală diferită.  

Schimbarea acestui seminar dintr-unul aflat sub zodia anxietăților, într-unul pe cât de util, 
pe atât de plăcut a fost posibilă datorită câtorva strategii care m-au ajutat să înfrunt acest 
orizont de așteptare neprielnic. Esențială a fost crearea atmosferei de colaborare 
permanentă a studenților atât cu profesorul, cât și cu colegii. Fiind încurajați de la început 
să-și exprime temerile, părerile, preferințele, sugestiile, studenții au dobândit încrederea că 
se pot descurca onorabil, indiferent de sarcinile de lucru solicitate. Un prim pas a fost 
impresia că ei înșiși pot negocia tematica seminarului. De fapt, din lista respectivă 
cuprinzând autorii și operele propuse, studenții au avut posibilitatea să selecteze acele 
opere literare care, prezentate pe scurt în prealabil, întruneau și condițiile lor, legate nu 
doar de gustul literar, ci și de dimensiuni, precum și de disponibilitatea lor în biblioteca 
facultății sau online. Așa, de pildă, au ales din proza eminesciană nuvela Cezara și 
romanul Geniu pustiu, preferând să lase pe lista de lecturi facultative nuvela Sărmanul 
Dionis. În același mod, convenind să acorde în cadrul seminarului suficient timp comediei 
O scrisoare pierdută, am stabilit organizarea unor activități extracurriculare în care să 
trecem în revistă acele schițe și „momente” caragialiene cu mare impact asupra unor 
importante curente sau mișcări literare, precum dramaturgia absurdulului și 
„textualismul”.  

Pe de altă parte, am mutat centrul de interes de pe activitatea de predare pe cea de 
învățare, fără să am nostalgia sau sentimentul pierderii controlului asupra clasei. Spre 
deosebire de curs, seminarul oricum presupune un grad de implicare a studenților mult 
mai mare, astfel că am acordat prioritate activităților bazate pe lucrul în perechi și în 
echipe, în defavoarea celor frontale. Colaborarea cu ceilalți colegi a avut ca rezultat 
creșterea gradului de încredere, astfel încât au devenit mai dezinhibați și mai curajoși în 
formularea răspunsurilor sau a întrebărilor. Rolul acestor întrebări s-a dovedit esențial 
pentru că, pe de o parte revelau necunoașterea unor termeni sau a unor noțiuni de teorie 
literară, pe de altă parte, mă ajutau să refac parcursul lecției într-o direcție potrivită cu 
nivelul lor de înțelegere și cu nevoile lor de completare atât a cunoștințelor de limbă, cât și 
de analiză interpretativă a textelor literare. Pentru acest din urmă obiectiv, am avut de 
asemenea în vedere construirea încrederii studenților în abilitățile lor de decodare a 
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semnificațiilor textelor prin orientarea de tip socratic a discuțiilor și prin sporirea graduală 
a dificultății sarcinilor de lucru. Astfel, pentru a se obișnui cu limbajul critic și pentru 
asimilarea acestuia, întrebările deschise au fost precedate de suficiente exerciții de 
identificare a valorii de adevăr a afirmațiilor care explicau textele, de selectare a variantei 
corecte, de completare cu informațiile lipsă, de asociere a termenilor cu sensurile 
contextuale, de aranjare a fragmentelor etc. 

Una dintre cele mai eficiente metode de captare a atenției studenților și de transformare a 
percepției asupra seminarului de literatură a fost folosirea numeroaselor resurse on-line, 
chiar înainte de a fi obligați să susținem toate cursurile la distanță, din cauza situației 
speciale create de pandemie. Avantajele acestei metode au fost discutate și interpretate pe 
larg în multe studii, de pildă în articolul „How to teach and learn English literature in e-
education era” (Li, 2011), în care profesorilor li se sugerează să profite de toate beneficiile 
noilor tehnologii. Lipsa unui manual potrivit pentru situația de predare-învățare la care ne 
referim a constituit un motiv în plus pentru a concepe materiale didactice proprii, croite 
special pentru nivelul și nevoile studenților și bazate pe o abordare inter- și 
transdiciplinară, pentru care a fost absolut firească și necesară recurgerea la imensul 
depozitar de informații și resurse audio și video din spațiul virtual. Mai exact, după 
consultarea bibliografiei critice, a istoriilor literare și a studiilor monografice, pentru 
fiecare seminar am pregătit prezentări PowerPoint și fișe de exerciții diverse. Pentru a 
spori gradul de atractivitate al lecțiilor și pentru a facilita înțelegerea operelor literare, am 
dublat aproape întotdeauna textul printr-o reprezentare plastică și/sau muzicală, 
radiofonică sau cinematografică. De altfel, bogăția de imagini artistice, plastice sau 
muzicale care potențează semnificațiile liricii eminesciene (Lacul, Sara pe deal, Pe lângă 
plopii fără soț, Luceafărul etc.), expresivele adaptări pentru teatrul radiofonic (Cezara, 
Moara cu noroc, Povestea lui Harap-Alb etc.), transpunerile cinematografice de excepție 
(Căldură mare, Moara cu noroc), înregistrările unor reprezentări teatrale monumentale (O 
scrisoare pierdută) folosite în timpul sau în prelungirea actului de lectură, servesc și 
scopului de a justifica importanța și impactul acestor opere literare selectate pentru studiu 
asupra celorlalte arte din patrimoniul nostru cultural. Toate aceste resurse moderne, care 
demonstrează validitatea și caracterul etern-actual al operelor noastre clasice au contribuit 
decisiv la descifrarea semnificațiilor, la o acceptare nereticentă a lor pe lista de lecturi 
obligatorii și chiar la aprecierea lor sinceră. Aceasta deoarece în loc să descurajez și să 
dezaprob tendința și obiceiul studenților de a prefera aceste manifestări artistice bazate pe 
textele literare și chiar de a suplini lectura prin vizionări ale ecranizărilor acestora, m-am 
folosit de ele tocmai pentru a-i determina să citească operele originare, stârnindu-le 
curiozitatea prin exerciții și proiecte prin care erau nevoiți să le compare cu astfel de 
variante și să identifice atributele intertextelor intersemiotice. Practic, prin integrarea 
formelor de divertisment (muzica, filmul, teatrul) în chiar miezul activității de predare-
învățare, am profitat de acele activități acceptate fără rezerve și care fac apel la toate 
tipurile de inteligență, nu doar la cea lingvistică. Ca dovadă, entuziasmul cu care studenții 
realizau proiectele bazate pe astfel de comparații, sau pe fuziunea discursivului cu vizualul 
și auditivul. Crearea colajelor de imagini care pot ilustra, de pildă un volum de poezii 
eminesciene, afișe care promovează comedia O scrisoare pierdută sau nuvele precum 
Cezara, Moara cu noroc sunt astfel de proiecte realizate individual și în echipe, care au 
demonstrat eficiența metodei și faptul că am reușit să îmbin utilul cu plăcutul. Așa cu 
rezultă din majoritatea comentariilor anonime scrise de studenți la finalul semestrului, în 
care sunt apreciate „atmosfera plăcută din timpul cursului și faptul că fiecare a putut avea 
părerea sa proprie”. 
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5. CONCLUZII 
Bazat pe experiența de un singur semestru de predare a seminarului de literatură română 
studenților filologi polonezi de la Universitatea Adam Mickiewicz din Poznań, acest 
studiu nu poate avea pretenția să ofere soluții pentru toate problemele și dificultățile 
presupuse de predarea literaturii române studenților care învață limba română ca limbă 
străină. Însă putem propune câteva sugestii pentru depășirea obstacolelor majore, 
respectiv dezinteresul studenților, refuzul lor de a citi operele importante din programă, 
inabilitatea lor de a le interpreta critic. În esență, toate soluțiile discutate presupun o 
schimbare de percepție asupra modului în care se poate preda literatura în general. În noul 
context socio-cultural, a devenit crucială centrarea pe nevoile studenților și pe procesul de 
învățare în defavoarea modelului didactic tradițional, bazat pe transmitere și memorare de 
informații. Negocierea, cooperarea și ghidarea sunt noile principii prin care atmosfera de 
lucru în clasă devine relaxată și oferă condițiile pentru atingerea obiectivelor didactice. 
Succesul în această privință este garantat, dacă lecțiile sunt completate prin activități 
extracurriculare de tipul întâlnirilor cu scriitori și traducători, dezbateri pe teme literare, 
vizionări de filme și piese de teatru, concursuri de traduceri etc. De asemenea, a devenit 
imperativă folosirea eficientă a bogăției de resurse literare și extraliterare on-line care 
presupun avantaje multiple. Deoarece fac apel la toate tipurile de inteligență și pun în 
evidență sincretismul artelor, acestea contribuie decisiv la creșterea gradului de motivare a 
studenților și la pregătirea lor efectivă nu doar teoretică, ci și practică, extrem de creativă, 
prin proiectele antrenante pe care le realizează cu entuziasm. Literatura română încetează 
astfel să fie percepută ca o povară curriculară, (re)devenind o sursă de plăcere estetică, pe 
care studenții străini înșiși o pot promova în mediul lor cultural. 
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ABSTRACT 

Though they are not very numerous and well-known, at the end of the 19th 
century, the people of Gagauzia managed to give Bessarabia outstanding 
personalities that contributed to the social and cultural evolution of the 
population, and to their level of literacy. One of the leading figures, whose 
memory we honour, was Mihail Ceachir, the personality that made this social 
and educational development possible. He was also known as The “Apostle” of 
the Gagauzian people. An active promoter of the Romanian language, Ceachir 
dedicated his whole life to the mission of spreading Romanian language and to 
the institutional teaching of this language in all Romanian communities. We also 
mention his engagement in literary activities. Thus, the past of Gagauzia and the 
UTAG culture is interwoven with the Romanian history. 

KEYWORDS 

people of Gagauzia, Romanian language, Romanian history, Bessarabia, 
spreading Romanian language, Mihail Ceachir. 
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Unul dintre cele mai puțin cunoscute grupuri etnice din Europa, cel al găgăuzilor, se 
regăsește în majoritate în  sudul Republicii Moldova, fiind reprezentat și în România 
(Dobrogea), Ucraina, Bulgaria. 

Găgăuzia (Gagauz-Yeri) este o entitate teritorială autonomă în sudul Moldovei, populată 
de mai puțin de 200 de mii de locuitori și a cărei capitală este orașul Comrat. Și-a câștigat 
autonomia potrivit legii din decembrie 1994 când s-a creat Unitatea Teritorial-
Administrativă „Gagauz Yeri” (Pământul Găgăuz), care oferă o formă de autodeterminare 
pentru găgăuzi, dar ca parte componentă a Reublicii Moldova. Un guvernator (bașkan), un 
comitet executiv și o adunare legislativă (Halk Toplusu) au fost alese prin vot local în 
mai-iunie 1995. Autonomia a decis un statut oficial pentru trei limbi – găgăuză, rusă și 
„moldovenească”, iar în cazul unei schimbări de statut a Republicii Moldova, această 
organizare autonomă, și-ar fi păstrat dreptul de a-și determina propria soartă.   

Dacă e să vorbim despre originea găgăuzilor, constatăm că sunt un „popor” rătăcit prin 
istorie. Găgăuzii sunt o comunitate mică, un caz unic, căci sunt de origine turcică, dar de 
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credință creștin-ortodoxă; vorbesc găgăuza (gagauzca sau gagauz türkçesi), o limbă 
similară cu cea vorbită în Turcia. De fapt, găgăuza are foarte puțin în comun cu limba 
turcă, în privința structurii gramaticale, spre deosebire de limbile din Azerbaidjan și Asia 
Centrală. Originile acestui „popor” misterios rămân incerte: unele teorii văd în găgăuzi 
urmașii triburilor turcice, care au invadat Europa de Est în perioada anterioară creării 
marilor imperii turco-islamice. Acest punct de vedere este, totuși, negat de aspectele 
culturale și, mai ales, lingvistice ale găgăuzilor, care mai degrabă par să demonstreze 
originile lor anatolice. Găgăuzii fac parte din grupul etnic oğuz, de care au aparținut 
selgiucizii și otomanii și din care provin turcii Anatoliei și azerii. Același nume, găgăuz, 
pare să provină, probabil, din oğuz, deformare a termenului gök (cerul), folosit în limbile 
turcice. Nu s-a stabilit exact perioada în care găgăuzii au îmbrățișat religia creștină și dacă 
anterior strămoșii lor au fost musulmani o perioadă, dar sigur este faptul că, în secolul al 
XVIII-lea, găgăuzii locuiau în Dobrogea otomană, între actualele Bulgaria și România, 
amestecați în mod pașnic cu bulgari, români și turci musulmani. De-a lungul secolului, 
regiunile Dunării și ale Balcanilor de Est au fost sfâșiate de războaiele nesfârșite dintre 
Rusia și Imperiul Otoman, perioadă în care, pe teritoriul Basarabiei trăiau nogaii, un alt 
popor turcizat; triburi musulmane, îndărătnice și ostile față de Rusia care constituiau un 
pericol pentru pacea și stabilitatea acelei regiuni. Astfel, ca urmare a Tratatului de pace 
ruso-turc, semnat la București în 1812, țarul Alexandru I a obținut dreptul, ca nogaii să fie 
izgoniți din Basarabia. În locul lor au fost deportați în masă găgăuzii, a căror credința 
creștină a fost o garanție a neutralității față de prezența Rusiei. Procesul intens de 
rusificare care a urmat este demonstrat de faptul că astăzi limba cea mai folosită în 
autonomie este limba rusă, ca mijloc de comunicare comun, între toate etniile de aici. 

Comunitatea sudică din Moldova are un specific cultural caracterizat prin diversitate, ceea 
ce se reflectă și în limbile vorbite aici. Este o regiune multietnică, un mediu cu valori 
culturale comune, dar, în același timp, foarte diferite, derivate din culturile etniilor ce 
conviețuiesc pașnic  aici: găgăuzi, moldoveni, ruşi, bulgari, ucraineni etc. Evident, 
comunicarea în această regiune  din stepa Bugeacului poartă amprente istorice, politice și 
sociale. Găgăuzii formează majoritatea absolută doar în două din cele cinci raioane 
presupus incluse în „autonomie” – Ceadâr-Lunga (64,2%) și Comrat (63,8%). Restul 
populației e formată din români/ moldoveni și bulgari, care alcătuiesc  majoritatea în 
celelalte trei raioane. Prin urmare, în cele cinci raioane „găgăuze”, etnia găgăuză formează 
doar 47,2%. 

Prin apariția Asociației culturale „Kardașlik” (Frăția), din anii 90, s-a încercat reînvierea 
sărbătorilor tradiționale găgăuze și a culturii populare, eforturi care au generat interes din 
partea  comunității, deoarece muzica, portul și arta populară specifice etniei  dispăruseră 
practic sub sovietici. 

Publicarea unui săptămânal în limba găgăuză (Ana sozu – Limba maternă) și deschiderea 
Universitații de Stat din Comrat în anul 1991 au contribuit substanțial la renașterea 
culturală a comunității găgăuze (două treimi dintre profesori și trei treimi dintre studenți 
erau de origine găgăuză, iar comparativ cu anul 1989, când găgăuzii alcătuiau doar 1,4% 
din numărul total de studenți din RSSM, în anul 1992-1993, numărul acestora a ajuns la 
2,4% în Republica Moldova), alături de apariția liceelor și grădinițelor, a Uniunii 
Scriitorilor Găgăuzi, a Asociației Femeilor, a bibliotecilor,  a radioului  și televiziunii 
locale (GRT- Gagauziya Radio Televizionu). 

Așadar, în ultimii ani, se observă o puternica mișcare de reînviere a limbii și culturii 
găgăuze, dar și cea a limbii oficiale a Republicii Moldova , limba română, prin 
desfășurarea  unor programe și prin existența unui Lectoart de limba română la 
Uniersitatea de Stat din Comrat. 
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Dincolo de eforturi, situația ambelor limbi în UTAG (Unitatea Teritorială Autonomă 
Găgăuză) nu e așa cum ar fi de dorit, căci,  după cum aminteam mai sus, predomină limba 
rusă, ca limbă de bază și în învățământul din autonomie. 

De-a lungul timpului au fost personalități care au promovat atât limba și cultura română 
cât și pe cea găgăuză,  în perioada României Mari și mai apoi, intens, dupa 1989. Dintre 
acestea se desprinde figura luminoasă a lui Mihail Ceachir (1861-1938), considerat un 
clasic al culturii găgăuze și un artizan al limbii române în Basarabia, un adevarat apostol 
al găgăuzilor. Opera lui istorică, lingvistică, etnografică, religioasă a ajutat la evoluția 
socio-culturală, la dezvoltarea  învățământului în limba română și la alfabetizarea 
populației. Trecând în revistă biografia preotului Mihail Ceachir, descoperim un destin și 
un crez asemănătoare cu multe ale preoților din generația sa, în centrul cărora stă ideea de 
unitate de neam, de limbă și țară, în dramatica zbatere a istorică a poporului român din 
regiunea Basarabiei. 

A făcut studii la școala Duhovnicească, apoi a absolvit seminarul Teologic din Chișinău 
(1871 – 1881). În 1884 a fost  hirotonisit preot a slujit la Biserica Seminarului Teologic 
unde câțiva ani activase în calitate de profesor, predând religia, limbile greacă și rusă. Mai 
apoi a fost paroh la Biserica Mazarache (1884 – 1919). A fost și deputat în zemstva 
gubernială ( 1905 până în 1908). În 1904 a tipărit un ziar în limba găgăuză, publicație din 
care până astăzi nu s-a mai găsit sau păstrat nici un exemplar. Din punct de vedere 
lingvistic, aportul său este major în contextul istoric și cultural al vremii, deoarece a 
contribuit la reînvierea limbii etniei găgăuze, o limbă nenormată, apoi a promovat 
răspândirea limbii române prin realizarea de dicționare și versiuni ale cărților bisericești 
traduse în limba română. Realizează: Dicționarul Găgăuzo-Român,  Rusesc și 
moldovenesc cuvântelnic (1907), Agiutori  moldovenilor în vremea învățăturii limbii 
rusească,   (1911), precum și volumele: Evanghelia (Chișinău, 1909); Datoria și 
stăpânirea Blagocinilor, adecă a privighitorilor pentru buna orânduială; Obiceiurile 
religioase ale Găgăuzilor. Curbanele sau Sacrificiile; Dicționar gagauzo (turco)-român 
pentru găgăuzii din Basarabia (Chișinău, 1938) – acestea fiind doar câteva dintre lucrările 
sale pe care le amintim aici, menționând că a publicat articole și în revista „Viața 
Basarabiei”. Acestea au fost strânse în volumul Protoiereul Mihail Ceachir. Articole 
privind istoria şi cultura găgăuzilor din Basarabia publicate în revista „Viaţa 
Basarabiei”, Chișinău, 2018 – volum publicat cu ocazia comemorării a 80 de ani de la 
dispariția autorului. Articole ca: Origina Găgăuzilor, Obiceiurile religioase ale 
Găgăuzilor: I. Curbanele sau sacrificiile, II. Obiceiuri la naştere şi botez, Dreptatea la 
Găgăuzii din Basarabia alcătuiesc, în ansamblu, o adevărată monografie istorică, 
lingvistică, spirituală și culturală a etniei găgăuze. Importanța scrierilor este subliniată 
chiar în deschiderea volumului, de către Mitropoitul Chișinăului, Vladimir: 

Nădăjduim ca prin aceste scrieri să fie revigorat acest nume de slujitor și cărturar care a 
fost un adevărat luminător al spațiului pruto-nistrean de la sfârșitul sec. XIX și prima 
jumătate a sec. XX. Editând cărţi, dicţionare, foi volante în limba română, acest fiu 
devotat al poporului găgăuz s-a străduit ca şi consângenii săi să aibă cărţi în limba lor 
maternă, mai ales cuvântul Domnului. Până în ultima clipă a vieții a stat cu condeiul în 
mână, contribuind la editarea a zeci de cărți și reviste ziditoare de suflet. Credem că 
această modestă culegere cu scrieri și traduceri ale părintelui Mihail Ceachir către 80 de 
ani de la trecerea la cele veșnice este o modalitate de a-l readuce în conștiința 
conaționalilor. (Ceachir, 2018.6) 

Studiile făcute de Mihail Ceachir la Şcoala Spirituală şi la Seminarul din Chişinău, care   
erau unicele instituţii de învăţământ superior din Basarabia, i-au permis acestuia să se 
dedice sistemului educațional din acea vreme, impunându-se ca personalitate pedagogică, 
ocupând pe rând funcții importante, cum ar fi educator la Şcoala Spirituală de Băieţi din 
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Chişinău, preşedinte al Consiliului pedagogic Chişinău pe lângă Ministerul 
Învăţământului. Acest lucru a fost propice pentru lupta permanetă a preotului  de a 
dezvolta învățământul în limba română, de a propune reforme și de a crea căi pentru 
alfabetizarea populației din Basarabia. 

Din acest punct de vedere, a fost un promotor desăvârșit al limbii române, pe a cărei 
studiere a pus mare accent, în procesul de instruire a elevilor săi. Prin demnitățile pe care 
le-a avut, a determinat Ministerul Învăţământului şi Comitetul pentru şcoli pe lângă Sinod 
să aprobe  tipărirea de cărți în limba română, în special manuale, după anul 1896. 

Operele  sale cu pronunțat caracter pedagogic au contribuit desigur  și la promovarea 
limbii, căci  totul decurge din lumina cuvântului și din darul scrierii. După ce a obținut 
aprobarea de a tipări cărți în limba română, părintele Cechir a tradus și a tipărit o serie de 
cărți și manuale în limba română, dar în același timp – deși pare destul de contradictoriu – 
i-a îndemnat pe moldoveni să învețe limba rusă, fiind conștient că doar astfel aceștia vor 
putea deține funcții importante, ceea ce le va oferi pârghiile administrative necesare ca să 
poată menține vie limba și cultura națională a poporului.    

Astfel, în 1900 a editat un ghid al moldovenilor privind studierea iniţială a limbii ruse, 
după sistemul propus de marele orientalist Nicolai Ilminschi (1822-1891) în învățarea 
unei limbi străine. În anul 1907, protoiereul Mihail Ceachir a editat un voluminos 
dicţionar rus-moldovenesc, ce cuprinde peste 22.000 de cuvinte, structurat după toate 
regulile lexicale şi accesibil unui cerc larg de cititori. Un exemplar al acestui dicționar se 
găsește, în original, la muzeul din Avdarma, localitate din Autonomie. 

Cunoașterea limbilor română, găgăuză și rusă, după Unirea Basarabiei cu România de la 
1918, devine un atu în activitatea sa culturala. În această perioadă, el a tipărit în limba 
găgăuză  cărți neprețuite pentru etnia sa, lucrarea ce rămâne remarcabilă fiind Istoria 
găgăuzilor din Basarabia, publicată în anul 1934, prima lucrare istorică scrisă și tipărită 
în limba găgăuză. 

Mihail Ceachir a fost un artizan al limbii române în timpul Imperiului Rus, dar mai ales în 
timpul României Mari, atunci când s-a ocupat de promovarea limbii române printre 
compatrioții săi. După cum se știe, găgăuzii au constituit  una dintre cele mai bine 
integrate minorități din cadrul României interbelice, Mihail Ceachir având un rol 
primordial în înfăptuirea acestui lucru. A colaborat pe toată perioada cu o serie de reviste: 
„Viaţa Basarabiei”, în care a publicat o serie de articole etnografice despre găgăuzi în 
limba română ; „Luminătorul”, care din 1918 a fost jurnalul oficial al Eparhiei 
Chişinăului. În ultimul an de viață (1938) a reușit să scoată la lumina zilei și primul 
dicționar româno-găgăuz, Dicţionar gagauzo (tiurco)-român pentru gagauzii din 
Basarabia, (Laflâc gagauzcea (tiurccea) hem romândja (moldovândja) Bessarabieala, 
gagauzlar icin) – Tiparul Moldovenesc, 1938, intenția sa fiind de a-i ajuta pe găgăuzi să 
asimileze mai ușor comunicarea în limba română, după cum se precizează chiar pe pagina 
de titlu a dicționarului : „Ajutorul găgăuzilor de a învăța mai ușor limba română și a vorbi 
bine românește. Alcătuit de profesor pensionar protoiereul Mihail Ciachir.” Argumentarea 
autorului devine un adevărat elogiu al limbii române, căreia-i recunoaște bogăția și 
expresivitatea, în Prefață: „Limba găgăuză are vreo câteva dialecte, însă acest dicționar s-a 
compus conform dialectului găgăuzilor din comuna Ceadârlunga, jud.Tighina. Găgăuzii, 
având acest dicționar, vor putea mai lesne înțelege nu numai cuvintele române, ci și 
spiritual limbii românești, și tot odată spiritul poporului român și proverbe și povești de o 
nespusă frumuseță.” (Ceachir,1938: 3) 

Apostolatul lui Mihail Ceachir a dat roade prin apariția altor personalităţi basarabene, 
precum Ion Inculeţ și Pantelimon Halippa care au fost liderii basarabeni ai actului Unirii 
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de la 1918. Una din personalităţile basarabene marcante din acea perioadă, poetul Alexei 
Mateevici, a lăsat ca moştenire literară cuvintele imnului Republicii Moldova – Limba 
noastră („Limba noastră-i o comoară/ În adâncuri înfundată/ Un șirag de piatră rară/ Pe 
moșie revărsată…”). Un alt elev al său a fost Gurie Grosu, primul Mitropolit al Basarabiei 
din timpul României Mari, cu ajutorul căruia a reînființat tipografia moldovenească. În 
anii `30 Mihail Ceachir era o adevărată legendă a Babsarabiei. Apreciat la nivel academic, 
dar și de către oamenii simpli, prin dăruirea sa de o viață, cărturarul oferă din plin ocazia 
cercetătorilor de a explora și a consulta aspecte inedite ale vieții și ale operei sale. 
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ABSTRACT 

Like the concept of culture, which is varied, complex and sometimes challenged, 
the concept of cultural identity still remains an elastic reality, with mobile limits 
and nuanced temporally and spatially, therefore requiring epistemic attention 
equally comprehensive, mobile, nuanced. The approach positions were varied, 
the taxonomic filters different: theoretical, methodological, ontological. In a 
certain sense, cultural identity can be understood as the experimentation, 
adoption and negotiation of dynamic social identifications by members of a 
group, within a framework determined by certain circumstances. The human 
individual has to evolve in the concert of certain parameters in dynamic balance, 
on which depends, in fact, his cultural insertion, and consequently his self-
definition as a person. Once we find out, understand and accept the multitude of 
new and unfamiliar particularities of the other, the hasty value judgements and 
hasty generalizations towards human groups as wholes with which we do not 
identify, are reduced or may even fully cease. And, together, the prejudices. 
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cultural identity, culture, diversity, cultural insertion of the individual, 
transconfiguration of identity. 
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În spațiul și pe parcursul istoriei disciplinei comunicării, conceptul de „identitate 
culturală (identități culturale)” a captivat, eventual a fascinat și a primit o atenție îndelug 
susținută de la cercetătorii domeniilor comunicării și culturii. Nu mai surprinde faptul că 
în comunicarea interculturală s-a construit și aplicat o multitudine de teorii referitoare la 
identitățile culturale în cadrul interacțiunilor de comunicare: teoria contractelor culturale, 
teoria negocierii identității, teoria co-culturală – pentru a specifica doar câteva. Mai mult, 
specialiștii în comunicare interculturală au oferit studii de caz bogat documentate, ce 
examinează acte de reduplicări/ repuneri în scenă, negocieri sau contestări ale 
identității(-lor) culturale a(-le) altora sau proprii, în contexte semantice precum peisajul 
mediatic, rasa, vârsta, globalizarea etc.  
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Lectoratele de limbă, cultură și civilizație în universități străine, organizate de majoritatea 
statelor europene, mobilitățile studențești și pentru elevi, mobilitățile de predare și 
cercetare pentru universitari și profesorii din învățământul preuniversitar, mobilitățile 
profesionale pentru personalul tesa din instituțiile educative, din ce în ce mai ample ca 
număr de participanți beneficiari și acoperire geografică, în limitele Europei și, de 
asemenea, trecând spre toate celelalte continente, pe de o parte; proiectele de cooperare 
internațională de tip economic, edilitar și de dezvoltare teritorială, proiectele culturale, 
implicând echipe multinaționale, transcontinentale; fenomenul migraționist, economic 
și/sau politic, mult mai masiv, ca pondere, implicând un număr din ce în ce mai mare de 
persoane ce traversează limitele – relativ stabile până în secolul al XX-lea – ale diverselor 
tipuri de culturi și civilizații tradiționle; utilizarea internetului și a aplicațiilor de 
comunicare audio-video extra-net au condus la o accesibilitate și o intensificare fără 
precedent a contactelor și potențialelor influențe reciproce între apartenenții diverselor 
grupuri etnice/ naționale și culturale, cu consecințe pe termen lung în formarea 
personalității și definirea identitătății culturale a noilor generații, în remodelarea 
personalității și redefinirea identitătății culturale a generațiilor mature. Pe măsură ce se 
identifică cu – sau doresc acceptarea în – diverse grupuri, oamenii tind să (re-) 
experimenteze, să adopte sau să negocieze nu doar o identitate culturală la un moment dat, 
ci adesea identități culturale multiple, simultan.   

Reconfigurările peisajelor culturale, incluzând aici pe ale celor lingvistice, în măsura în 
care limba este purtătorul intrinsec al culturii, stau de o bună bucată de vreme sub atenția 
cercetării epistemice, care nu încetează să caute și să propună noi unghiuri de perspectivă 
din care observarea, detalierea, taxonomizarea, detectarea liniilor de evoluție și a 
consecințelor ce decurg de aici pentru grupurile umane – ori chiar pentru întreaga 
comunitate planetară – să poată contribui în mod real la înțelegere și bună conviețuire. 
Nuanțele fenomenelor în desfășurare sunt tot atât de complexe și particulare pe cât ființa 
umană în emoțiile, reacțiile și răspunsurile ei, ca individ ori ca grup. Fără a împiedica, 
însă, posibilitatea asocierii lor în categorii investigabile. De aici elaborate ansambluri de 
filtre, criterii și metode, precum multiculturalism, interculturalism, transculturalism, în 
termeni ce denumesc abordarea teoretică și, în același timp, dinamicile la scara 
colectivității umane ca întreg. În vreme ce multiculturalismul se concentrează pe 
diferențele din interiorul unei societăți, interculturalismul vizează diferențele și 
interschimburile dintre culturi diferite, transculturalismul se centrează asupra diferenței 
interioare, în cadrul (limitele) identității personal asumate. Asupra câtorva aspecte legate 
de acest ultim ansamblu ne concentrăm în demersul de față.  

În rama complicată a „reașezărilor” culturale dintr-o lume din ce în ce mai deschisă 
comunicării, vrem să punem în lumină trei poziții cu pondere și rol din ce în ce mai 
vizibile în ultimii ani, de agenți activi în ansamblul proceselor transformatoare. Lista 
exemplelor invocabile poate fi lungă, dar vom particulariza discuția la România și limba 
română, ca fiind zone de investigație epistemică în legătură cu care ne aflăm la un anumit 
nivel de avizare; ceea ce ne permite să exprimăm o opinie din interior, în cunoștință de 
cauză. „Eu nu pot vorbi onest decât la persoana întâi” aserta în binecunoscuta-i frază 
Camil Petrescu. „Cunoști doar ceea ce percepi – ne asigură în prezent Sadhguru – restul e 
imaginație.” Și nu putem decât să ne asociem.  

Am ales trei situații cu care, în poziția noastră, de profesori de română ca limbă străină 
trimiși ca lectori în străinătate, ne întâlnim:  

a. studentul străin aflat în România, venit în mediul lingvistic și cultural al 
profesorului, 
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b. studentul străin al lectoratului, în mediul său lingvistic de orgine, 

c. lectorul străin în poziție de nou venit în mediul lingvistic și cultural al 
studentului. 

Practica ne-a arătat că în cele trei scenarii de mai sus unul dintre conceptele pivot se arată 
a fi disonanța cognitivă. În ce sens? La intrarea în contact cu dimensiunile unei limbi și 
culturi noi, fie cursantul, fie profesorul român care se duce să predea româna în 
străinătate, ambele „partide” ca să spunem așa, ale actului didactic, se întâlnesc cu ceea ce 
se cheamă „diferențe culturale”. Atât unul, cât și celălalt, sunt nevoitți să își creeze și 
dezvolte complexe competențe interculturale prin care să-și poată media relaționarea cu 
membrii noului grup socio-lingvistic – și fără de care o adaptare a unora la ceilalți nu este 
posibilă; iar asimilarea noii limbi, străine pentru început, devine, iarăși, un proces foarte 
dificil.  

Momentele de disonanță cognitivă pot apărea când ceea ce se petrece în noul „câmp de 
experimentare și învățare”, ca să-l numim așa – intră în contrast negativ cu așteptările 
individului – pe care, până la un punct, el nu le-a conștientizat –, construite în baza 
realităților pe care le cunoaște din mediul de proveniență și a obișnuințelor pe care și le-a 
format în strânsă legătură cu respectivele realități. Disonanța cognitivă se poate manifesta 
în grade diferite de intensitate și marchează punctele de contrast negativ, cum spuneam 
(care, uneori, poate fi foarte puternic) –, posibil, de conflict între datele cunoscute, 
familiare, și noile date pe care le întâmpină. Și cu care este obligat să se confrunte în 
mediul lingvistic și cultural nou în care, temporar, va trebui să trăiască. De asemenea, se 
poate manifesta, deși la scară cu mult mai redusă, punctual, la contactul intermediat 
didactic cu limba și civilizația cea nouă, pe care el le studiază. Faptele au șansa de a se 
petrece astfel cu preponderență în momentele inițiale, când vorbim de un individ încă 
începător, încă neinstruit în acest sens – al faptului că, ieșind din mediul tău, trebuie să îți 
lași așteptările acolo de unde ai plecat. Ca în celebra zicală românească: „Atunci când 
pleci din satul tău, lasă-l acasă!” Mai ales pentru acest novice lucrurile pot deveni confuze 
ori deranjante, greu de acceptat și de înțeles, paradoxale, ilogice, intens contrastive și cât 
se poate de neașteptate la comparația cu datele și elementele ce îi sunt familiare. De aici 
nu mai este o cale prea lungă până la distanțare, detașare, refuz.  

Dilemele și problemele sunt diferite de fiecare dată, în toate cele trei cazuri la care ne-am 
oprit. Cele mai puternic amprentate cognitiv și emoțional se dovedesc a fi primul și al 
treilea, în speță studentul străin care trebuie să se adapteze în România și lectorul român 
care pleacă să predea în străinătate. 

Pentru exemplificarea primului, aș aminti o situație întâmplată cu câțiva ani în urmă la 
Iași. Am mai invocat acest exemplu și altă dată, pentru că este realmente grăitor. O 
situație paradigmatică: un student arab, rămânând singur în România, departe de familia 
sa, a traversat o perioadă de intensă confuzie. Un băiat foarte inteligent și instruit, cu un 
start academic excelent, dar care nu s-a putut adapta și a trecut prin aproape patru luni de 
depresie care l-au condus, la un moment dat, la refuzul tuturor datelor pe care le avea de 
jur împrejur, la autoizolare. Nu a ieșit din casă, a fost cât pe ce piardă anul universitar 
pregătitor. Patru luni, aproape, de izolare din ce în ce mai accentuată, tristețe din ce în ce 
mai accentuată, până la, aproape, dezadaptare socială. Ajunsese să evite chiar contactul cu 
familia, cu părinții, cu un tată excesiv de autoritar – cărora nu avea puterea/ nu voia să le 
spună ce se petrece. Până la, aproape, intrarea în depresie clinică. La catedră am 
intervenit, l-am readus la școală, am stat de vorbă cu el, l-am sprijinit în toate sensurile și 
astfel a reușit să depășească cea mai grea etapă a vieții sale de până atunci. A putut, cu 
eforturi din partea lui și din partea noastră, cu foarte multă căldură umană de jur împrejur, 
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să iasă din această zonă întunecată – iar acum este un student eminent al Facultății de 
Medicină Generală din Iași.  

Emblematică – și definitorie – a fost expresia cu care și-a descris experiența: „Am rămas 
singur, într-un loc unde nimic nu seamănă cu nimic.” Este cea mai relevantă „etichetă”, 
cel mai elocvent titlu pe care îl putem pune acestei perioade de confruntare cu diferențele/ 
contrastele culturale – și de eventuală imposibilitate, până la un punct, de a surmonta fără 
ajutor datele conflictuale care provoacă disonanța cognitivă. Începătorului îi este foarte 
greu și, mai ales, îi este foarte greu de unul singur, să le trans-greseze: 

În absența grupului etno-lingvistic de origine – „Maintaining shared group features is one 
way to retain ethnic identity […] language is the most “visible” symbol of an ethnic 
group.” (Myers-Scotton, 2006: 102) – subiectul este permanent invitat/ provocat/ obligat 
să treacă dincolo de granițele propriului teritoriu de confort, dincolo de limitările 
propriului sistem de gândire și nivel de acceptanță: 

 

 
Fig.1. ,,Ieșirea” din propriul teritoriu de comfort 

 
Este invitat/ provocat/ obligat să accepte noile date și coordonate: „Frontiers are changing; 
are being created and diluted. They can be political, religious or individual (s.n., G.N.).” 
(Roque, 2009: 14) Necesitatea acceptării îi agresează și îi forțează permanent acceptanța, 
capacitatea personală de a fi de acord sau nu cu faptul că există lucruri diferite, paradoxale 
în sistemul său propriu – dar întrutotul logice, juste și întemeiate intern în sistemele noi pe 
care le descoperă. Și îl ajută astfel să ajungă la ideea, surprinzătoare la început, pentru 
novice – dar benefică și foarte utilă celui care a repetat acest act de trans-gresie a limitelor 
cunoașterii și toleranței personale, că, dintr-o chestiune fixă, stabilă, eventual imuabilă – 
așa cum și-o imaginează și cum și-o configurează crescând, dezvoltându-se, până la un 
punct, în mediul său lingvistic și cultural de proveniență – normalitatea devine ceva 
relativ. Individul își dă seama că în mod obiectiv cuvântul „normalitate” lexicalizează un 
concept relativ. Deoarece în fiecare nou sistem lingvistic și cultural cu care el intră în 
atingere normalitatea este alta, (eventual foarte) diferită de „a sa” și – culmea! – cât se 
poate de coerentă interior: „cultures, with their beliefs, their rites, their customs, perfectly 
reasonable within the context they had evolved in, and perfectly organic, in other words 
governed by an internal logic (s.n., G.N.)” (Eco: 30-31) 

Și atunci intuiește – și poate chiar conștientizează – congeneritatea conceptelor de normă 
și normalitate: că normalitatea este un sistem de referință constituit prin norme, adică 
prin înțelegerile reciproce, acceptările în comun, convențiile deliberate dintre indivizi, 
membri ai unui grup, că normele/ regulile le fac oamenii. Confuzia sa inițială provine din 
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faptul că, în lipsa unei aprofundări, „normal” este înțeles ca ʻfirescʼ. Ca natural. De unde 
așteptarea iluzorie a repetabilității confortabile a fenomenelor și scenariilor cunoscute, 
obișnuite, familiare, indiferent unde, când, cum, de ce ori în ce scop. „Normalul” este însă 
un atribut prin consens (fie acesta și neconștientizat) între membrii unui grup uman, care a 
rezultat prin însumarea evolutivă a unor procese biologice și istorice sau printr-un proces 
socio-profesional de selecție funcțională, vorbitor al unui anumit sistem lingvistic, limbă 
naturală sau construct artificial. Normalul este un construct social, se bazează pe existența 
istorică a grupului, posedă o imanentă componentă temporală. Naturalul/ firescul e un dat 
în care trăim în mediul nostru bio-logic, bio-geografic și nu ține seama de percepția 
umană a timpului.  

Normalitatea cuprinde un sistem de norme pe care toți îl moștenesc, îl privesc ca pe un 
dat sine qua non, și pe care îl respectă, posibil, chiar fără a-și da seama că îl acceptă. 
„Basically, we all identify with the culture we grew up in, and cases of radical 
transplantation, while they do of course exist, are a minority.” (Eco: 30) Ca novice 
neavizat, normalitatea grupului social în care te-ai născut o privești ca pe un dat, ca pe un 
punct fix, un standard în funcție de care judeci toate normele – foarte diferite, eventual, – 
pe care le constați în alte comunități sociale. Ceea ce este normal „aici la noi”, este foarte 
(!) anormal privit prin prisma unei alte zone lingvistice și culturale; așa cum ceea ce 
există normal în acea altă zonă lingvistică și culturală este/ poate fi foarte (!) anormal din 
perspectiva noastră. Dar nu numai la scară mare, intrând pentru prima dată într-o altă țară, 
cu alt mediu idiomatic și cultural, ci chiar și la scară restrânsă, ajungând în altă zonă a țării 
proprii, în alt oraș, chiar în satul de lângă satul propriu, realitatea îl va obliga pe om să-și 
dea seama că normalitatea nu este egală cu firescul.  

Creierul uman nu agreează ceea ce îi este nefamiliar, străin. Funcția sa esențială este 
autoreglarea protectoare, menținerea sistemului psihosomatic într-o stare de confort vital, 
conservarea parametrilor interni între limite psihofiziologice propice, acceptabile 
senzorial, în scopul global al supraviețuirii individului între solicitările (presiunile!) unui 
anume mediu: bio-geografic, socio-cultural. La apariția elementului potențial 
destabilizator al echilibrului preexistent, nonfamiliar/ de contrast/ de conflict, intră în stare 
de alertă autoprotectoare – cu reacție în binecunoscutul, din psihologie și 
neuroendocrinologie, quadrinom: fight – flight – fawn – freeze. Disonanța cognitivă s-a 
instalat. În acest punct, dincolo de confuzia și disconfortul individuale, riscul de 
desconsiderare și respingere a datelor noi, pentru moment necunoscute și, deci, 
nefamiliare este mare. Dar, avertizează Umberto Eco: „It is precisely at times of confusion 
that we need to know how to wield the weapons of analysis and criticism, of our own 
superstitions and of other people’s.” (Eco: 36) 

Sesizarea contrastelor cognitive implică și impune înțelegeri și acceptări multiple, procese 
uneori extrem de puternice, intens marcate emoțional, care nu lasă individul neschimbat și 
indiferent. Transgresarea etapelor de conflict cognitiv se produce prin adaptări, readaptări 
succesive și intense la sistemul lingvistic și cultural nou, proces ce lasă urme puternic 
marcate la nivel neuronal, la nivelul conexiunilor noi care se creează și se stabilesc în 
scoarța cerebrală. Practic se modelează un nou sistem neuronal, noi căi de comunicare 
intracerebrală, iar în acest fel putem afirma că, în fapt, se modelează un nou creier. (Vide: 
Europublic sca/cva 2009, Etude sur la contribution du multilinguisme à la créativité…) A 
fost certificată deja științific capacitatea neuronului uman de a se multiplica în mod 
continuu și de a se regrupa, în sensul de stabilire a unor noi circuite electromagnetice de la 
neuron la neuron, în așa fel încât formează trasee de comunicare și de angajare în grupuri, 
cluster-e, cu un termen intrat deja în limbajul științific medical. Antrenarea lor în 
mănunchiuri (cluster = mănunchi) se produce în așa fel încât o nouă informație primită va 
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configura un nou traseu/ noi trasee, iar o informație veche ce se dezactivează, o va face și 
substantial, la nivelul suportului neurofiziologic: prin dezactivarea circuitelor, încetarea 
sau diminuarea, cel puțin, a comunicării dintre anumiți neuroni sau grupuri. De asemenea, 
e vorba despre intrarea în repaus, standby, a celor rămași multă vreme neactivați; sau de 
pierderea altora, compensată de apariția unora noi, așa acum neurologia și 
neuroendocrinologia de ultimă oră ne confirmă că se întâmplă de fapt. Aceștia nu vin în 
număr fix la naștere, pentru ca apoi, să se diminueze odată cu înaintarea în vârstă – cum s-
a crezut până recent – ci dimpotrivă, se produc noi generații. Există șansa permanentă, de 
a lungul întregii vieți umane, de activare și energizare a noi celule cerebrale sau a cât mai 
multora, noi și vechi deopotrivă, datorită primirii de noi informații și, cu atât mai mult, 
primirii de informații contrastante cu cele de care individul dispune deja. Procesul a 
primit numele de neuroplasticitate naturală. 

De fiecare dată când barierele culturale sunt lăsate în urmă, personalitatea omului se 
schimbă, obiectiv. El trebuie să gândească și să „funcționeze” în datele noului sistem 
lingvistic și cultural: ceea ce se petrece în mintea sa este un permanent brainstorming, 
extrem de solicitant, care, ca identitate individuală, îl va lăsa profund schimbat, pentru 
totdeauna, – iar ca identitate culturală îi va adăuga încă o normalitate la propria  
normalitate. De aceea vorbim de o continuă sporire interioară și de aceea în titlu am adus 
conceptul de adagio. În contextul actual al comunicării atât de intense, la nivel european 
și internațional – prin intermediul internetului, prin intermediul călătoriilor turistice, de 
studiu, profesionale, prin intermediul relocării a nenumărați indivizi din motive culturale, 
economice, sociale, etc., acest „adagio” se acumulează printr-un proces lent, cronovor, 
major consumator de energie, dar mai ales continuu mișcător: în sensul că mută limitele și 
le mută permanent. Din această cauză, destabilizator. Le duce, după fiecare pas câștigat, 
mai departe și mai departe, pentru fiecare individ angajat în această expansiune dorită 
sau nedorită. În această expansiune culturală a sa. Indiferent de cauzele care au provocat-
o, ea este o amplificare interioară, o „lărgire a individului”, cu un concept elaborat și 
impus în cunoștința publică de Jan Figel, fost comisar european însărcinat cu educaţia, 
învăţământul şi cultura între 2004-2009.  

Nu se performează doar o „re”-așezare, o „re”-poziționare internă a persoanei, o 
complicată „re”-distribuire a datelor și coordonatelor preexistente, ci o nouă configurare 
identitară ce avansează în direcție „trans-”, ‘dincolo de’. Se petrece, de fiecare dată, o 
nouă trans-configurare a identității individuale și culturale a „învățăcelului cultural”. O 
trans-versare, o ieșire dincolo de limitele lui anterioare. Pentru că nu poate rămâne între 
granițe permanente și imuabile, ci se angajează într-o continuă expansiune a limitelor 
propriei personalități, a marginilor. Vorbim, mai poetic spus, de o dez-mărginire. Noile 
modificări, odată petrecute, alter-ează individul în mod radical și permanent.  

Odată cu îndelung dorita și, într-un final, fericita acumulare a necesarelor competențe 
interculturale în personalitatea fiecărui individ, acceptarea unei culturi noi și învățarea 
unei alte limbi pot deveni itinerarii plăcute și interesante, chiar provocatoare în sens 
pozitiv, în ultimă instanță, care vor lăsa urme adânci în subiectul uman angajat în acest act 
de cunoaștere: 

[C]ursantul constată că între limba sa şi română există anumite similitudini structurale, 
elemente de continuitate sistemică; cel mai repede ajung în acest punct nativii din aria 
latină. Exemplele […] pot alcătui o foarte lungă listă de fapte comune. […] Practica ne-a 
arătat cum, în desfăşurarea programelor de limbă (în mobilităţi de tip Erasmus, Socrates, 
Leonardo, Comenius etc.), surpriza constatării, apoi acceptarea şi înţelegerea acestor 
fenomene duc, în primă instanţă, la reflexia asupra propriului idiom şi la conştientizarea 
structurilor subtile ale acestuia; pe care, până la momentul confruntării cu idiomul străin, 
vorbitorul nativ neavizat le utilizează natural, spontan, fără a le problematiza. […] 
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Următorul pas, de cele mai multe ori puternic amprentat afectiv, este conştientizarea 
comunităţii de origine (mai mult sau mai puţin îndepărtate, în familia romanică sau mai 
adânc în timp, în familia indo-europeană – uneori încă şi mai departe de atât), a 
similarităţii lingvistice şi emoţionale între grupurile etnice. Din zona lingvistică, trecerea 
spre depistarea interconexiunilor culturale se face firesc, prin figurile de stil de sorginte 
populară, prin imageria folclorică, proverbe, superstiţii, ritualuri, tabu-uri, credinţe, prin 
mitologie etc. Astfel încât orele când au loc astfel de discuţii devin şi rămân unele din cele 
mai vioaie, interesante şi puternice evenimente, care se transformă ulterior în amintiri 
importante, semnificative, decisive în reconstruirea imaginii de sine şi în construirea 
imaginii celuilalt, care – lucru deja bine ştiut – din străinul devine aproapele. În viitorul 
fiecărui participant, ele vor constitui filtre în considerarea şi evaluarea altor etnii şi bariere 
împotriva generalizării pripite şi a etichetării, împotriva preluării fără discernământ a 
prejudecăţilor. (Nimigean 2013: 204-205) 

Neuroplasticitatea, ca fenomen recent documentat și salutat cu entuziasm în cercuri 
științifice de autoritate, ne susține speranța într-o ființă umană continuu și (de acum 
înainte, fapt confirmat) în totalitate perfectibilă anatomic, fiziologic – și, ca atare 
psihologic, atitudinal și comportamental, din ce în ce mai capabilă să integreze datele unei 
realități din ce în ce mai complex organizate; capabilă, prin intenție și strădanie personală, 
să susțină prin acțiune și emoție edificarea unei lumi mai bune decât cea prezentă. 

Conștiința lărgită e o conștiință care crește individul și îl transformă dintr-o entitate 
biologică și culturală restrânsă la conținuturile propriei persoane și la unitatea socială din 
care face parte – într-o ființă sporită. Îl poate extinde până la nivel planetar. Pentru că el 
are această virtualitate permanent dinaintea sa. Și, de fiecare dată când înțelege, acceptă și 
adoptă (chiar și parțial) dimensiunile culturale ale unui nou ansamblu uman, el își adaugă 
la propria sa personalitate... o nouă personalitate. O sferă concentrică cu prima, pe care o 
înglobează fără a o elida. Fie conștientizând, fie nu, el este, de fiecare dată, un om 
schimbat. Prin acceptări succesive și, eventual, preluări de conținuturi culturale ale 
celorlalți (formule culinare, muzică, ornamentică, vestimentație, dans, superstiții, expresii 
verbale, tabu-uri, tradiții, valori etice etc.), individul devine (deliberat sau involuntar) un 
component (efectiv sau virtual) al acelei noi comunități; și – evident – se modifică. 
„Învățarea, facilitată de contactul social, dezvoltă independența, cel care învață 
determinându-și singur strategia și tactica vorbirii pe baza materialului asimilat” 
(Braniște, 2016: 54). Omul se transformă ca ansamblu al determinărilor sale culturale în 
transformare: și devine o altă, nouă persoană. Antrenată într-un proces de amplificare 
culturală care îi va construi noua personalitate. Procesul îi rămâne de cele mai multe ori 
neconștientizat individului angajat în el – dar îl constată cu surpriză membrii cercului său 
familial și profesional, rămași în aria inițială, „acasă”.     

În ce sens ne poate oferi un ajutor concret conștientizarea acestei progresii în ordine 
neuronală, psihologică și culturală?  

a) În privința studenților străini veniți la în România: ne poate da, ca profesori de limba 
română, impulsul acela special, de a ne preocupa mai cu atenție, mai cu grijă de, practic, 
niște copii plecați, singuri, de acasă; impulsul special către o depășire a pereților sălii de 
curs și o comunicare mai preocupată; către o apropiere adevărată între profesor și grupa sa 
de studenți, pentru a-i ajuta și a-i conduce prin acest proces intens modificator. Prin 
intervenția sa, profesorul poate „ajusta” și „îmblânzi” mediul la scara de percepție a 
cursantului.  

b) Din perspectiva studentului străin care, la el acasă fiind, învață limba română de la un 
cadru didactic vorbitor nativ – e cazul lectoratelor – profesorul devine în același timp un 
ambasador cultural al țării proprii – primul și, eventual, unicul pe care studentul îl poate 
avea aproape, sursa primară de informație și filtrul prin care o va primi.  
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Pentru el, diferențele culturale pot rămâne doar la nivel de conținuturi cognitive, furnizate 
de profesor/ manual/ materiale auxiliare utilizate la curs ori accesate individual/ în date 
aflate din media/ de la alte persoane, etc. Ceea ce distinge în mod major experiența sa 
culturală astfel obținută și experiența culturală pe care ar dobândi-o in vivo, prin relocare, 
este faptul că în prima, componenta emoțională intrinsecă e, inevitabil, alterată: fie se 
menține la un nivel minimal, doar ca slabă nuanță, posibil neinteresantă, atașată unei 
informații, fie este augmentată prin false și grandioase proiecții personale, alimentate de 
propria fantezie și capacitate de (auto)mitologizare. Ambele scenarii sunt constatate deja 
în practica la lectorate. Profesorul are din nou misiunea de a ajusta procesele și a le 
redistribui pe poziții juste, îndreptăție, care să sprijine atât parcursul de cunoaștere al 
învățăcelului, cât și imaginea corectă a țării sale.  

Pentru ambele categorii, a), b), este indispensabilă conștientizarea și explicarea – prin 
intervenția profesorului – a diferențelor culturale, mai cu seamă a celor lingvistice, 
întrucât ne situăm în cadrul ordonat al unor programe de învățare a limbii.  

Este importantă cu precădere explicarea bazei emoționale a diferențelor lingvistice, pentru 
că limba este, în ultimă instanță, comunicarea experiențelor și emoțiilor individului, ale 
grupului social. Componenta emoțională determină fundamentul comportamentelor la 
nivel de grup – identificabile în diferențele culturale înseși. Profesorul trebuie – în mod 
ideal îi și reușește – să-l poată ajuta pe acest cursant străin să privească, să înțeleagă și să 
accepte limba română nu numai din perspectiva lui exterioară firească, de vorbitor nativ al 
unei alte limbi („așa e în românește!”), ci, în același timp, din interiorul limbii române: 
explicitându-i, fapt lingvistic cu fapt lingvistic, fenomenele care străinului i se par ciudate, 
fără sens (întrucât nu le poate asocia niciunul din limba/ limbile pe care o/ le cunoaște), ba 
eliptice, ba redundante, ba total inutile, într-un final – paralogice… Și care provoacă 
nenumăratele „De ce?”-uri în sala de curs – pe care, ca dascăli, toți le cunoaștem atât de 
bine. Faptul se arată ca fiind foarte important ca orientare, ca ghidaj, nu numai didactic, 
ci, încă mai important, ca suport cultural și psihologic.  

c) În al treilea caz, al lectorului român plecat în afară, într-o situație în care el nu mai este 
un începător în ceea ce privește conștientizarea diferențelor culturale și de sistem 
lingvistic, dar este un începător în sensul trăirii, locuirii pe o perioadă mai lungă, într-un 
mediu cultural și lingvistic diferit de al său, adaptările sine qua non nu sunt mai puțin 
intense. Acestea impun, de asemenea, un mare efort, dar pot fi mai puțin incongruente, 
mai puțin inconveniente. Știm din experiența proprie sau din experiența altor colegi că 
armonizarea poate fi realmente grea, extrem de solicitantă, extenuantă chiar. Întrucât 
așteptările personale ale omului aflat într-un atare context se lovesc de elementele noii 
realități, care nu-i răspund în același fel cu realitățile din mediul de proveniență, îndelung 
și în detaliu cunoscut, în care a existat până la momentul trăirii pe viu a contrastului 
cultural. Îi vor răspunde în mod foarte diferit – sau nu îi vor răspunde deloc.  

Și el, la fel și „ceilalți”, presupun – initial nici nu-și dau seama că o fac – că e „de la sine 
înțeles” ca lucrurile să se întâmple într-un anumit fel. Adică așa ca la el acasă, în realitatea 
„sa”. Nimeni nu-i comunică nimănui diferențele de scenariu, fiindcă nimeni nu cunoaște 
din start care anume ar fi acelea. Sau nici măcar nu știe că ele există. Buna credință a 
părților e lucru clar, nimeni nu încalcă, nimeni nu greșește, și totuși apar disfuncțiile. 
Hiatusul. Fiecare procedează corect, dar „corect” în funcție de inventarul său de 
cunoștințe și valori. Care e diferit de al „celuilalt”. Și asupra căruia „celălalt” nu poate 
elabora inferențe. Realitatea „celorlalți” a fost obliterată sub așteptarea inconștientă a 
partenerului. Competențele interculturale sunt una pe hârtie, în lungi dezbateri din 
simpozioane și congrese – și altceva la locul faptei…  
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Discuția devine semnificativă în sensul de autoeducare adultă, de sprijin acordat sieși: în 
ideea că, odată percepută și decodificată, înțeleasă, noua normalitate în care el trebuie să 
respire pe timp de trei sau, poate, mai mulți ani, odată cunoscute și acceptate diferențele 
parametrilor de normalitate, viața sa poate deveni mult mai ușoară și aclimatizarea se 
poate face mult mai puțin problematic. Iar perioada acomodării culturale care (după 
opiniile colegilor lectori cu care am comunicat) durează între șase luni până la un an – 
posibil chiar mai mult, pentru persoanele mai sensibile – se poate reduce substanțial și se 
poate derula mult mai puțin impactant, mult mai puțin (cum s-a întâmplat în anumite 
cazuri – documentate) traumatizant; când oamenii au traversat chiar perioade de depresie, 
aidoma studentului de care am amintit mai sus.  

În cazul studenților ghidajul îi revine profesorului. În cazul lectorului în străinătate e 
vorba de un autoghidaj și de faptul că un om prevenit e un om care poate reuși. 

* 
Abordarea noastră își asumă și o perspectivă lingvistică. La acest nivel, elementul 
disruptor sunt faptele de limbă, care vin în contrast cu sistemul limbii cursantului străin 
sosit în România să învețe (în) limba română – cu sistemul limbii cursantului străin aflat 
în mediul său natural, unde noi, ca lectori, ajungem să îi predăm limba română. În același 
timp ne afectează pe noi, ca nativi români ce trebuie să ne adaptăm la mediul lingvistic al 
țării unde lucrăm. În calitatea profesională pe care ne-o asumăm, e necesar să știm că 
pentru înțelegerea faptului lingvistic, cel mai util este să recurgem nu la explicații ce țin de 
sistem, de gramatică, ci la explicații semantice și situaționale; pentru ca studentul să 
înțeleagă motivarea existenței acestor cuvinte și sintagme românești care, în limba lui 
maternă, este posibil să nu-i corespundă niciunui cuvânt – niciunei lexicalizări, uneori, 
chiar, niciunui concept. Avem o lungă listă a faptelor citabile, ne vom rezuma, însă, la 
prezentarea câtorva.  

Un prim exemplu îl identificăm în prezența lexicalizărilor românești: și, iar, dar/ însă și 
ci. Pentru care, în loc de patru forme definite, cum există în română, limbile europene și 
nu numai, în mare parte, posedă doar două. Ca de pildă în engleză, unde pentru iar și și 
există numai and; dar/ însă și ci corespunzând formei unice but; în franceză, respectiv lui 
et și mais; în albaneză lui dhe și por; în armeană lui yev (և) și bayts’ (բայց); în bască lui 
eta și baina; în catalană lui i și però; în corsicană lui è și ma; în germană lui und și aber; 

în greacă lui και și αλλά; în italiana literară lui e și ma; în japoneză lui soshite ( ) și 

shikashi ( ); în portugheză lui e și mas; în spaniola castiliană lui y și peró; în 
spaniola galiciană lui e și pero; în turcă lui ve și ama; 

În anumite limbi, există posibiltatea redării semantice parțiale pentru iar, dar întotdeauna 
cu implicarea unei conotații, de obicei temporale (a): engleză – while, whilst (whereas); 
franceză – tandis que/ alors que; albaneză – ndërsa; armeană – minch’derr (մինչդեռ); 
bască – bitartean; catalană – mentre; corsicană – mentre/ mentri; germană – während; 
greacă – ενώ; italiana literară – mentre;  japoneză –  dōjini ( , ); portugheză – 
enquanto; spaniola castiliană – mientras; spaniola galiciană – mentres; turcă – yaparken, 
iken. Am identificat și o a doua posibilitate conotativă, ca de pildă în (b) japonezul ipo (一
方), traductibil prin „pe de altă parte”, formă, după cum se observă, distinctă, întrutotul 
lexicalizabilă în românește, dar imperfect superpozabilă semantic lui iar: rămâne, 
permanent, o anumită diferență de sens, pe care lesne o observăm în ocurențele celor două 
unități conjuncționale. Putem spune: „Mihai e student la litere, iar Andrei e student la 
medicină”, dar nu putem substitui perfect semantic prin: „Mihai este student la litere, pe 
de altă parte Andrei e student la medicină” – pe de altă parte specializându-se în a pune 
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în comparație calificări ale aceluiași punct de referință: „Mihai e student la litere; pe de 
altă parte el este foarte interesat de arhitectură”. Pentru nuanța temporală, româna 
lexicalizează din nou distinct, bogat: în timp ce, în vreme ce, (pe) câtă vreme. Aceste 
forme pot servi sintactic și semantic pe poziția lui iar:   

Eu sunt student la litere,  
iar  

tu ești student la matematică... 

= Eu sunt student la litere,  
în timp ce/ în vreme ce/ (pe) câtă vreme  

tu ești student la matematică... 
 

Însă, de lângă nuanța semantică ʻdiferențăʼ nu vor putea elimina niciodată nuanța 
semantică suplimentară, conotația de timp; mereu vor rămâne hibride. Unicul care își va 
păstra nealterată singularitatea semantică, aceea de ʻdiferențăʼ, rămâne iar. Provenind 
dintr-un *era, de origine latină după Schuchard (Schuchardt, 1891: 240-241), ori 
necunoscută „unbekannter Herkunft” (Pușcariu, 1905: 65), corespondentul lui iar 
conjuncție mai poate fi identificat în puține idiomuri neolatine: meglenoromânul ară, 
engadinul eir, provensalul er(a), de asemenea în lituanianul ir, sau în ἄρα, ἔρα din greaca 
veche, după cum tot Pușcariu arată (Pușcariu, 1905: 65). În atare condiții, șansa de a lucra 
cu  studenți care să cunoască aceste cuvinte se dovedește a fi, practic, foarte rară. De aceea 
necesitatea explicării funcționale și semantice a lui iar, la fel ca și a lui ci, devine o regulă 
și cade în misiunea profesorului. 

În timp ce, pentru seria semantică intensificatoare asociere – diferenţă – opoziţie – 
contradicţie româna oferă 4 forme distincte, gradate, precise, specializate semantic, şi – 
iar – dar – ci3, engleza şi franceza [limbi de contact cu care de obicei lucrăm la studenții 
străini, n.n. G.N.] au doar câte 2: and – but / et – mais, care aglutinează nuanţele 
semantice, două câte două. De aceea e dificilă înţelegerea lui iar şi ci de către străini. 
Pentru aceasta, trebuie să li se dea descrierea sensului: ‘diferenţă’ respectiv ‘contradicţie’. 
[…] Sunt lucruri constatate practic şi îndelung discutate cu vorbitori nativi, unii dintre ei 
lingvişti, romanişti de marcă şi cu experienţă însemnată. (Nimigean, 2013: 209) 

Similar, o altă situație dilematică întâmpinăm în cuplurile de prepoziții în – din, la – de la 
însoțind verbe de mișcare, greu de redat lexem cu lexem în alte limbi; uneori chiar 
imposibil de tradus, întrucât limba țintă posedă un singur cuplu: engl.: in – from, fr.: à – 
de, gr.: σε – από. Existența lor nu ține de vreo redundantă complexitate a sistemului 
gramatical românesc, ci trebuie căutată în lexicalizarea unor diferențe ontice, sesizate în 
realitate, în mediul istoric în care au trăit românii. Un alt exemplu în aceeași linie îl 
formează expresii de genul eu ies în oraș (română), prin contrast cu je descends en ville 
(franceză). Nonparalelismul, evident prin selectarea unui verb diferit semantic, s-a dovedit 
suficient de neașteptat și surprinzător pentru studenții francofoni pentru ca aceștia să-l 
amendeze categoric, drept nejustificat, potențial ilogic: dacă româna e limbă romanică, de 
ce o atare diferență? Nu vom da aici explicația expresiilor invocate, ci, după ce am oferit 
cele câteva sugestii de pornire de mai sus, o propunem cititorului ca temă de gândire. 

Identificăm în fiecare idiom natural atare expresii, ce transpun lingvistic realitățile istorice 
și geografice în care s-a dezvoltat limba respectivă. Nu sunt chestiuni care țin de sistemul 
gramatical, de morfologie sau sintaxă, nu acolo trebuie căutată explicația lor, ci trebuie 
găsită ieșind din platoul limbii, ridicându-ne pe o a treia dimensiune, aceea istorică și 
geografică.  

La nivel sonor, trebuie să ieșim, de asemenea, din bidimensionalitatea platoului fonetic, de 
data aceasta însă în dimensiunea mediului bio-climatic. Întrucât există sunete natural 
posibile și necesare în anumite medii geografice; discuția nu e nouă. Astfel putem da 
răspunsul la întrebarea – primită de numeroase ori de la studenții străini – de ce limba 
română nu utilizează preponderent vocale, ca italiana, tot limbă romanică, nu? – cu care ei 
o asociază în mod spontan, întrucât observă cât de mult seamănă – nici preponderent 



 
 

 
 

199 

consoane, prin contrast. Și de ce posedă, totuși, sunete foarte dificile, precum î/â [ɨ] și ă 
[ǝ], care nu se regăsesc în alte limbi și sunt, eventual, foarte greu de pronunțat.  

Explicația este aceea cunoscută, biologică, de autoconservare: conservarea energiei în 
corpul uman, întrucât toți indivizii speciei homo sapiens trăitori pe planetă, indiferent de 
condiționările geo-climatice de habitat, trebuie să-și păstreze același echilibru al 
sistemului anatomo-fiziologic al propriului corp, la temperatura de 36,7 grade Celsius. De 
aceea adaptările consumului de energie la vorbire sunt diferite și specifice pentru fiecare 
tip de climat în care individul uman există: rece/cald – umed/uscat. Combinațiiile acestor 
patru tipuri climatice fundamentale condiționează în mod obiectiv varietatea volumului de 
aer, temperatură și umiditate pe care organismul își permite să-l consume când se exprimă 
vocal, de asemenea, gestual și corporal, în efortul continuu și subconștient de a-și păstra 
echilibrul termo-energetic. Când trăiește în zone mai calde și mai umede, omul 
vocalizează mai mult, pentru a răci (literalmente) sistemul. O expresie românească 
surprinde cu acuratețe intuiția acestui proces fiziologic: a-și răci gura (de pomană), cu 
sensul de a vorbi (fără câștig de cauză), acțiune ce implică evident deschiderea gurii și 
consumul unui cuantum de energie în emisia sonoră.  

Când trăiește într-un mediu mai mai rece, indiferent că e mai umed sau mai uscat, va 
utiliza mult mai puține vocale și mai multe consoane, la pronunțare își va ține gura mult 
mai închisă sau va tăcea mai mult, așa cum tac nordicii. În sud va vorbi mai mult, pentru 
ca să elimine energia/ căldura excedentară, se va mișca și va dansa mai mult; în climat 
nordic va tăcea mai mult, va fi mai interiorizat, mai puțin expresiv gestual și vocal, pentru 
a-și păstra în organism temperatura necesară supraviețuirii biologice. În zone uscate și 
aride – în țările arabe, în zona central asiatică, în genere deșertică – va utiliza de asemenea 
preponderant consoane și vocale închise. În climatele temperate din centrul Europei, 
exprimarea sonoră și gestuală vor fi în medie mai moderate, întrucât climatul îi permite 
omului să se manifeste astfel; nu trebuie să facă foarte mari eforturi, nici ca să consume 
surplusuri mari de energie, nici ca să păstreze cu parcimonie energia vitală în interior 
pentru că ar primi prea puțină din afară, din mediul natural. 

De asemenea, a se manifesta temperamental într-o manieră sau alta nu e un lucru dictat 
prin decizii pe care să le poată lua un individ sau o comunitate. Este vorba de natură, care 
se exprimă obiectiv într-un fel anume. De ce? – pentru că toți oamenii au aceeași 
temperatură corporală: cum specificam mai sus, în Celsius avem, toți, 36,7º ca frontieră 
metabolică optimă și fiecare individ de pe planetă, indiferent de mediul în care trăiește (și 
la care e nevoit să se adapteze permanent, în așa fel încât să poată supraviețui), trebuie să 
își păstreze în echilibru dinamic această temperatură internă. O face prin toate mijloacele 
și mecanismele fiziologice disponibile. Sunt procese inconștiente, care lucrează biologic 
la nivel de sistem nervos parasimpatic, și pe care nu le controlăm din punct de vedere 
cultural.  

Ca exemplificare, hărnicia eficientă, calitate pe care atât de tare o valorizăm (și în funcție 
de care suntem mereu gata a construi clasamente tipologice) se descoperă ca fiind direct 
dependentă de nevoile de adaptare la mediu, de supraviețuirea în circumstanțe 
determinate. În timp ce în recele Nord e imposibil de trăit fără a investi fizic foarte mult, 
fără a consuma foarte multă energie bio-mecanică în scopul obținerii hranei – în Sudul 
cald același efort tenace și continuu augmentat nu este necesar; devine în bună proporție 
inutil, pentru că natura este mult mai ofertantă, clima mai favorabilă, hrana mult mai ușor 
de procurat sau de produs. Surplusul de energie vitală se manifestă aici de regulă în 
expresivitate corporală crescută, de gen verbalizare în exces, până la vociferare, ton ridicat 
al vocii, emisie sonoră puternică, mimică și gestică accentuate, dispoziție spre o cinetică 
somatică abundentă, spre muzică și dans. Vedem aceste externalizări în mod evident la 
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greci, spanioli, italieni, pe care îi etichetăm drept „veseli, gălăgioși, dansatori și cântăreți 
prin definiție” – dincolo de Europa la cubanezi, argentinieni, mexicani, hawaiieni, 
indonezieni, polinezieni, maori, de regulă la popoarele care trăiesc în zone calde și umede. 
Prin însumare și evoluție în timp, condiționarea bio-geografică se traduce în coordonate 
comportamentale, temperamentale. 

E o determinare întratât de clar naturală încât, înțelegând obiectivitatea acestor lucruri (pe, 
care, de altfel, nu le poți interioriza pe deplin decât atunci când ajungi să trăiești tu însuți 
în mediul bio-geografic respectiv), prejudecățile cu care vii din informațiile culturale, pe 
care le-ai adunat mai mult sau mai puțin deliberat, în majoritatea lor cad. După aflarea și 
acceptarea acestor limitări naturale la care este supusă în mod obiectv fiziologia 
organismului uman, recte exprimarea sa energetică prin sunet și mișcare, începem să-i 
înțelegem altfel pe atât de „gălăgioșii” sudici: italieni, spanioli, greci, arabi, de ce sunt atât 
de „excesivi” (!) gestual și somatic, „exuberanți și indolenți”. Și pe atât de „reținuții și 
recii, dar eficienții” nordici. Se disipează impresii de genul „nordicii sunt preciși, lipsiți de 
emoții și pragmatici”, iar sudicii prin comparație, „niște iremediabil romantici și 
pasionali”. Începe exfolierea etichetelor prea devreme și rapid aplicate – și a 
prejudecăților.  

“We use identification when talking about everyone on the inside and categorisation 
when referring to those on the outside” observă Yolanda Onghena (Onghena, 2008: 181) 
(s.n., G.N.) Dar, odată ce aflăm, înțelegem și acceptăm multitudinea de noi și non-
familiare particularități ale celuilalt, se reduc sau pot chiar înceta cu totul judecățile de 
valoare în bloc (de regulă generalizări în pripă, hasty generalizations, de care ne facem 
cam cu toții vinovați), față de grupuri umane pe de-a-ntregul, cu care nu ne identificăm. 
Și, dimpreună, prejudecățile.  

Studiul din ce în ce mai aplicat al fenomenelor abordate și comunicarea în media a 
constatărilor și concluziilor practice atinse au misiunea de a orienta atenția publică, din ce 
în ce mai mult asupra identităților culturale și, dincolo de diferențele dintre acestea, asupra 
căilor de cunoaștere mutuală și de armonizare între indivizi și comunități.  

Informarea favorizeză atingerea unori niveluri de înțelegere substanțial elevate, atât față 
de sine, cât și față de ceilalți membri ai comunității umane. Pe măsură ce lumea devine din 
ce în ce mai diversă și complexă, cercetarea dinamicilor identității/-lor culturale se arată a 
fi salutară; de aceea este necesar să continue a câștiga amploare și interes, nu numai în 
cadrul disciplinelor comunicării, ci mult dincolo de acestea, în viața de zi cu zi a fiecăruia 
dintre noi. 
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ABSTRACT 

The novel Cartea Reghinei is written taking into consideration the reconstruction 
of an affective literary language, using idiolect, as a way of using the language 
from childhood. The life of the woman from the Transylvanian village ensures 
the balance of the patriarchal community in which she is born, lives and dies. She 
is an element of stability in the order of things and remains there for her sons and 
daughters, continuing the tradition. Realism and the fabulous coexist and validate 
each other, in the conditions in which the fabulous becomes plausible, and the 
reality acquires a symbolism open to interpretations. The relationship that is 
established between people and things gives the novel an affective-monographic 
aspect. 

KEYWORDS 

affective language, symbol, tradition, monographic aspect. 
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RELAȚIA NARATOR-TEXT 
Romanul Ioanei Nicolaie stă sub semnul reconstrucției de limbaj, un element definitoriu 
pentru limba ascunsă în altă limbă, un procedeu specific acestei scrieri. Pentru cititorul 
străin sau cel din alte regiuni geografice decât Transilvania, limba veche devine o limbă 
necunoscută, care poate constitui un „înveliș afectiv de învăluire”2, un mod de atragere a 
cititorului spre lectură. Ioana Nicolaie recurge la idiolect, ca modalitate unică de folosire a 
limbajului din copilărie, ceea ce induce o ușoară tendință de speculație psihologică, chiar 
biologică, fiind cunoscută originea autoarei, Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud. Textul 
conține, în matricea sa, elemente care conduc la o astfel de interpretare, orientând-o spre 
abordarea socio-lingvistică-monografică. În lucrarea Limitele interpretării, Umberto Eco 
face distincția dintre interpretarea care vizează ceea ce a vrut să spună autorul, de pe o 
parte, și limitarea tendințelor psihologiste, ce creează un culoar prin care interioritatea 
devine ea însăşi o problemă, pe de altă parte. (Eco, 1996: 28). Intenția noastră este aceea 

 
1 Nicolaie, Ioana, Cartea Reghinei, Editura Humanitas, 2019. 
2 Tiphaine Samoyault, „Les langues étrangères de Roland Barthes”, disponibil pe: 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/littera/1.0/1_5/pdf [5 iulie 2020] 
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de a surprinde elemente de originalitate în limbajul auctorial, prin care se încearcă o 
reconstrucție a limbii materne, învățată în familie.  

A scrie în limba copilăriei poate fi o dovadă de dragoste, un omagiu adus mamei și acelui 
timp fără întoarcere. Experiența temporală, articulată în manieră narativă, transformă 
textul într-o întâmplare verosimilă. Paul Ricoeur vorbește despre o temporalitate inerentă, 
referindu-se la acel timp care „devine timp uman în măsura în care este articulat de 
manieră narativă”. (Ricoeur, 1983: 17) Avem de-a face cu o artă a limbajului dialectal, 
interpretându-l ca pe o conectare afectivă la ființele care au aparținut unui spațiu-matrice. 
Mama, de exemplu. 

Construcția narativ-monografică a societății contemporane ardelenești poate fi riscantă și 
inedită. Inserția narativă în limbajul dialectal al Năsăudului readuce atmosfera romanului 
realist al lui Liviu Rebreanu, dar câteva zeci de ani mai târziu. Localizarea este clară, Ilva, 
județul Bistrița-Năsăud, la o distanță de aproximativ 19 kilometri de localitatea Pripas 
(Prislop), astăzi numită Liviu Rebreanu. Același spațiu geografic, aceleași cutume, același 
câmp lexical din sfera pământului, dar și a vieții anilor 80-90. Spitalul din Armadia este 
locul unde se nasc cei doisprezece copii. Număr simbolic, la fel cum este și cifra verii care 
a ținut doar trei ani, dar devine infinită prin salvarea ei în memorie. Pentru Reghina a 
existat doar o vară, cât a fost fericită. Această vară este un anotimp în sine care nu se va 
confunda de-a lungul cărții cu celelalte. Vin alte veri ce se măsoară în nașteri și în muncile 
câmpului. Narațiunea se construiește într-o buclă, în care se amestecă timpul verii de trei 
ani cu cel numărat în copii și dureri. Anotimpurile sunt spațiile temporale care determină 
trecerea. Cartea este scrisă în fraze scurte, adesea conotative, la persoana întâi, abordând o 
manieră lirică. Trimiterile repetate la Biblie sau mitologie situează narațiunea într-un timp 
îndepărtat, gravitând între realitate și irealitate. Cu toate acestea, lectorul are multe indicii 
pentru a situa întâmplările în spațiul autohton. Reghina întruchipează tiparul femeii din 
mediul rural. Condiția ei este similară, până într-un punct, cu cea a Anei lui Vasile Baciu. 
Se mărită cu Damian, fiu de pastor, pe care învață să-l accepte. Nu e dragoste de nicio 
parte. După trei ani o bate, îi aruncă vorbe grele, o înșeală. Femeia se întoarce acasă, dar 
familia o îndeamnă să rămână. Reghina alege să-și nu-și pună capăt zilelor, vrea să 
trăiască și o face născând. Este formula ei de supraviețuire. „Copil, în copil, în copil şi tot 
aşa, până la doisprezece” (Nicolaie, 2019: 29). Trupul ei crește cu fiecare sarcină, adună 
toate ființele copiilor în el, și pe ale celor vii și pe ale celor morți. Există un limbaj al 
întâmplărilor, cel care imprimă limba cărții, presărată cu regionalisme. Scopul este de a 
imprima oralitatea limbii materne. Mottoul de la începutul fiecărui capitol, din Cartea lui 
Iov, sugerează finalul dramatic. Vocea narativă este alternată între mamă și fiică, „fata 
care doar ascultă”. Limbajul Reghina are, asemenea lui Iov, o resemnare a sorții, viața nu 
este nici bună, nici rea, e așa cum trebuie să fie. 

CREDINȚE ȘI REPREZENTARI 
Mentalitatea țărănească asociază credința cu misterul existențial, straneitatea cu naturalul. 
O vulturoaică dă târcoale curții, este prinsă și pedepsită de tatăl Reghinei, dar fata îi redă 
libertatea. Pasărea, care nu prevestește nimic bun, îi salvează viața, luptându-se cu un urs. 
Vulturoaica are rolul de comunicator între lumi (Evseev, 2007: 441), ca element straniu, 
dar și de mesager al destinului, implicată în moartea surorii mai mici a Reghinei, Valeria. 
Există corespondență de nume între Valeria, sora cea iubită și tânărul Valer, care îi 
sărutase cândva fruntea Reghinei, ca o promisiune de fericire. Ursul, „geamăn zoomorf al 
omului, ocupând un loc intermediar între animalitate și umanitate” (Evseev, 2007: 424) 
este reprezentarea limitelor umane. Damian, soțul Reghinei, își pierde firea în multe 
momente, devenind de o violență animalică. Întâlnim același cod comportamental grevat 
pe legile pământului. Femeia trăiește și moare, supusă bărbatului și prejudecăților 
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comunității. Eliberarea ei ar produce un dezechilibru în ordinea lucrurilor, spre rușinea 
părinților. Sentimentul rușinii a existat mereu în spațiul rural, însă Reghina este mai mult 
decât o femeie de la țară care naște copii, unul după altul, până la doisprezece. Este o 
conștiință a mamei universale, exprimată prin cuvinte simple, un limbaj al dramei, dar și 
vocea tăcută a unui protest. 

Un ochi uriaş, în care ne-am găsit loc atâtea neveste, e spitalul. Aduce lumina spre noi, 
mirosul de clor de pe coridoare, şi sângele ce curge oricum, orice-ai face tot scoţi după un 
ceas-două cearşaful. Noroc că au pus celofan dedesubt, că altfel saltelele ar fi nişte lacuri. 
Dacă te-apleci peste ele, vezi cât de greu ţi-a fost să rămâi ceasurile acelea în viaţă. 
(Nicolaie, 2019: 167) 

Reghina este vocea care se face auzită în noianul atâtor vieți pierdute. Construcția 
personajului se bazează pe o alternare a timpului trecut cu cel prezent, sub forma amintirii, 
când vocea vine și se sparge doar în interior, o „vizuina luminată” (Blecher) în care a 
intrat doar pe sfârșitul vieții, când îi mărturisește „fetei care numai ascultă”: „Ca un copil 
visez! Mult și numai culoare.” Se eliberează înainte de moarte prin retragerea în sine, 
unde toate amintirile sunt învăluite în lumină. Dispariția inimii lui Damian este 
compensată cu câte o inimă nouă a fiecărui copil, o metaforă a unei inimi uriașe care își 
prelungește viața pe măsură ce aduce o nouă viață. Femeia se gândește că „în tot binele se 
găsește și un pic de rău“. Și imediat vine gândul-replică: „dar în rău, cât bine se află?“ 
Este o filozofie țărănească salvatoare. Se autoanalizeasă des și își oferă definiții 
existențial-salvatoare: „(...) nouă ani de nașteri continue, o Golgotă mai mică pe care mi-a 
fost dat să o am eu, acolo în lada de zestre.” (Nicolaie, 2019: 190)  

Tot în categoria structurii monografice intră și credința în zâne (iele), zeități feminine ce 
personifică energiile naturii (Kernbach, 1994). Reghina își amintește o întâmplare a 
socrului său, Maxim, cu o zână, o în miez de noapte, după a cărei vedere cade bolnav, iar 
Mărioaia, femeia care l-a adăpostit, ajunge să-și croșeteze rochia din fire de lână, pe care o 
poartă fie vară, fie iarnă. De iele depinde bogăția turmelor, cantitatea de lapte, bunăstarea, 
dar și blestemul. Mircea Eliade găsește o legătură și cu fecunditatea femeilor, nașterea și 
creșterea copiilor (Eliade, 1992: 83). Ielele influențează soarta celor mici, fură laptele 
mamei să sunt responsabile de ursită.   

Şi-avea o rochie albă care, ajungând pe drum mai drept, se-arăta tot mai limpede. Până-n 
pământ, din borangic subţire, acoperind numai într-o latură cărarea. Şi-n partea cealaltă, în 
dreptul drumeagului, ce se petrecea? Tălpile acele ca sideful oare pe ce se sprijineau? Nu 
pe pietricele, nu, nici pe pământ. Nici pe smocuri de iarmă. Nici pe bureţi otrăviţi care-ţi 
iau viaţa. Femeia aceea prelungă păşea pe aer! Aluneca pe-o şină din nimic. Ca nimicul, 
ca nelumea. De ce nu-şi acoperise ochii? Cu fiinţele precum aceea, nu mai scăpai întreg, ţi 
se lega limba, îţi seca mintea-n cap, te lovea apoplexia sau numai bolboroseli scoteai în 
puţina viaţă rămasă. Mai păţiseră şi alţii, ce  nenorocire! (Nicolae, 2019: 148-149) 

„SUPRAREALISM RURAL” ȘI ELEMENTE DE ETNOGRAFIE 
Tema vieții și a morții îi oferă Ioanei Nicolaie prilejul de a recrea atmosfera lumii rurale 
din Transilvania, cât se poate de natural, inserând numeroase aspecte etnografice, care 
sunt mai mult decât niște elemente figurative, pe cât de insolite, pe atât de ușor de 
recunoscut. Ele definesc, de fapt, rolul acestei lumi, prin apartenența la satul românesc 
patriarhal. Reghina  ocupă un loc important în societatea tradițională. Ea va deveni mamă 
eroină după cei nouă copii, iar statul o va răsplăti cu 350 de lei. Este o victimă a 
bărbatului și a sistemului, fără ca discursul să fie prioritar îndreptat în acest sens. Educația 
din familia tradițională, „Ştii tu vreo nevastă care să-şi fi lăsat omul?” (Nicolaie, 2019: 
78), contextul, este noră de pastor, nu-i permit să se gândească la o altfel de viață. 
Acceptă, aproape psihanalizând unele momente, cu resursele lingvistice ale unei fete fără 
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multă școală, măritată la nici șaisprezece ani. Referindu-se la mijloacele lingvistice în 
susținerea discursului citând fragmentul când femeia îl întâlnește pe iubitul din tinerețe, ea 
lehuză, el în ghips, Bogdan Crețu3 observă cum „metafora se extinde abuziv asupra 
figurativului, iar Reghina devine un soi de suprarealistă rurală”: 

Broboane mari îmi șiroiesc pe față. Șontâc, șontâc, vai de șandramaua care-am ajuns, uite-
mă zdruncinată pe-o vacă, nu mă mai pot desprinde de oasele ei care, mai spre grumaz, îi 
ies ca niște cuiere prin piele. Nu pot să zic mare lucru, că ea, nătânga, îmi sugrumă toate 
vorbele. Îmi mușc numai buzele, sîngele dă prin ele, peretele de vopsea are o dungă pe la 
jumătate, murdară și fără sfârșit, de care-ncepe deja să spânzure un soare vechi despre care 
am știut, suindu-mă lângă Valer în car, că n-o să asfințească vreodată. Dar nici n-o să 
poată crește. Pălălaie din sânziene, foc uriaș din bușteni și cauciucuri sparte n-o să se mai 
poată face pentru noi. (Nicolaie, 2019: 170) 

Imaginea unui trup de o mie de kilograme, compus din trupurile tuturor copiilor care au 
ieșit din el, poate fi o imagine suprarealistă ca un avatar al personajului. Cuvintele primesc 
forță prin evocarea unor cutume ancestrale care implică focul, simbol al vieții și al 
dragostei. Reghina își trăiește adolescența estetic, cosând trandafiri, în armonie cu 
frumusețea lumii. Întâlnirea cu bărbatul, care peste șase luni îi va deveni soț, nu implică 
nimic spectaculos. Nici nu l-a observat până la ieșire, când, după obicei, băieții pun 
piedică fetelor alese. „Dacă sufletul ar fi o casă, apoi al meu în fiecare cameră l-ar fi avut 
tot pe el.” (Nicolaie, 2019: 47) spune tânara fată, după căsătorie. Tradiția Șezătorii este un 
spațiu destinat întâlnirilor restrânse din sat, în serile de iarnă, la care participanții lucrează 
și petrec, spunând povești, glume sau ghicitori. Acolo l-a întâlnit pentru prima dată și pe 
Damian. Descrierea amănunțită a activităților din mediul rural și a lucrurilor care 
împodobesc casa țărănească oferă cititorului oglinda unei vieți autentice. Strategia 
narativă este aceeași, ricoeuriană4, „înveliș afectiv de învăluire”: 

Acum, la şezătoare, mai bine-mi văd de lucrul meu, migălesc de câteva zile la o faţă de 
masă. Cos ruje mari, pe un câmp de panama. Îi fac uşor, linie de silon după linie de silon 
până schimb tot relieful, de-ajunge viu, îţi sare iute-n ochi. Am marginea făcută la toţi, 
urmează să cobor în prima petală. Şi fetele astea cântă, pe cele mai multe nu le-am văzut 
niciodată, ce se mai întrec una pe alta! Murmur şi eu ceva vesel, moroşenesc, însă numai 
în gând. Fetele străine caută spre băieţi, aruncă priviri, îi cheamă. (Nicolaie, 2019: 8-9) 

O altă mostră este lada de zestre, obiectul în care fata își depozitează lucrurile pe care le 
va lua cu ea după căsătorie, lucruri pregătite în șezători.  

Lada de zestre parcă-i neatinsă, pusă cum e pe două laviţe, în tindă. Ca să-i deschid 
capacul, trebuie să mă sui pe-un scaun. N-am luat din ea decât hainele de purtat, sveterele 
aduse de Ispas din Armadia şi rochiile făcute la croitor. Nu pânzăturile, iile, fustele largi 
brodate, nici chitonul sau pieptarele. Şi nici iernile lungi în care le-am lucrat pe toate cu 
mâna. Nu cearşafurile, feţele de masă, perdelele sau cingeauăle. (Nicolaie, 2019: 23) 

Există în majoritatea satelor românești din Transilvania obiceiul ca mireasa să-și coase 
cingeauăle prosoape purtate de chemătorii la nuntă. În studiile etnografice există 
explicații amănunțite. (Ștefănescu, 2020: 206) Ele se oferă celor care îndeplinesc roluri în 
momentele de trecere. Fiecare dintre cele trei momente importante: naştere, căsătorie şi 
moarte, reprezintă o separare de vechea stare, pentru a se integra într-o nouă viață. 
Reghina pleacă de acasă, de la părinți. Este o perioadă de inițiere, prin încheierea cu 
trecutul și trecerea la pragul următor, dar ciclul celor trei ani de fericire nu continuă. Ea 

 
3 Bogdan Crețu, „Între răul din bine și binele din rău”, Observator cultural, nr. 992. 25.10.2019  
https://www.observatorcultural.ro/articol/intre-raul-din-bine-si-binele-din-rau/ 
4 Conf. Tiphaine Samoyault, „Les langues étrangères de Roland Barthes”, disponibil pe: 
https://www.jstage.jst.go.jp/article/littera/1.0/1_5/pdf [5 iulie 2020]. 
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intră în rândul femeilor care vor răbda. Fiecare trecere este o transformare, iar naşterea şi 
moartea sunt cele care comportă schimbări radicale. Societățile arhaice și cele tradiționale 
consideră viața ca pe un dar ce trebuie păstrat cu grijă. Naşterea şi moartea nu se supun 
raţiunilor sociale, modernitatea nu poate transforma viaţa într-un proces reversibil nici nu 
poate împiedica continuarea ei. Obiceiul de a arunca bulgări peste sicriu „şi-am aruncat cu 
bulgărele peste sicriu” (Nicolaie, 2019: 50) sau cel de a pune la capul mortului tânăr un 
brad cu un număr de ramuri egal cu vârsta celui mort, intră în simbolistica riturilor de 
trecere. Ioana Nicolaie lucrează cu simbolul în această carte, sugerând rolul său de 
mediator între om și univers, o teorie a lui Ricoeur, conform căreia individul are 
posibilitatea, „periodic, să-şi redescopere centralitatea şi apartenenţa la Tot.” (Ricoeur, 
1998: 532-533) 

MOBILIER/ORDINEA LUCRURILOR 
Economia casnică oferă echilibru sufletului.  

Ştergarele de podoabă, cu altfel de modele decât făceam eu acasă, se ghiceau şase, şapte 
de-o parte şi de-alta a blidelor de ceramică, agăţate şi ele sus, spre tavan. Dar în penumbra 
aceea, nu zăreai nici florile de pe ele, nici cocoşii cu coada-nfoiată, nici stropii de 
albăstrele cu tulpini verzi, răsucite. (Nicolaie, 2019: 26) 

Detalierea pieselor vestimentare din perioada comunistă este un episod de istorie 
contemporană. Mamele coseau în casă hainele copiilor, împleteau căciuli, fulare și 
mănuși. Ciucurii căciulilor erau foarte importanți în delimitarea estetică. Culorile erau 
date de plicul de gallus din comerț. Cordeluța, obiectul nelipsit al uniformei școlare, era 
adesea tricotată din bumbac sau lână albă. În familiile cu mulți copii, hainele mergeau de 
la unii la alții, frații mici îmbrăcau mereu hainele fraților mari. Înaintea marilor sărbători 
de peste an (Crăciun, Paști) părinții le pregăteau copiilor lucruri noi.  

Mai bine mă gândesc la hăinuţele pruncilor mei, ce bine le-am ştiut pe fiecare. Le-am 
cusut cămăşi la maşină. Am tricotat svetere cu pâraie verzui. Am făcut pantaloni din 
material sintetic şi fuste până-n podea. Zeci de ciorapi de lână au ieşit din andrelele mele. 
Şi fulare groase şi mănuşi scufundate-n gallus. Îmi ştiu copiii după fiecare hăinuţă, căci 
ochii mei le-au pus, în seri nesfârşite, pe ei. Am împletit cordeluţe şi ciucuri pentru 
nenumărate căciuli. Am scurtat pantaloni de tergal primiţi ca ajutoare. Am strâmtat 
uniforme băieţeşti, am desfăcut tivul la sarafane. Am întors gulere când s-au ros. Am 
cârpit ce s-a putut ca fiecare să iasă fără ruşine în drum. Şi-am croit rochii cu flori în zilele 
sfinte de dinainte de Paşte. Băiatului cu bucle tăciune, întâiul meu născut, i-am făcut cele 
mai mândre pulovere. (Nicolaie, 2019: 63) 

OCUPAȚII TRADIȚIONALE 
Reghina coase „ruje mari pe un câmp de panama”. Pânza de panama este întrebuințată de 
femei după Al Doilea Război Mondial, așa cum se specifică în multe tratate de etnografie 
din regiunea Transilvaniei (Colta, 2014: 10). Ziua de muncă începe matinal, la cântatul 
cocoșului, cu hrănirea animalelor și continuă cu munca la câmp. Un întreg ritual care nu 
suferă nicio abatere: 

Tic-tac merge ceasul, nimeni nu stă o clipă, lemnele trebuie aduse, casele trebuie ridicate, 
pământul se sapă, se ară, se pliveşte, se seamănă, se culege, fânul se taie, legumele nu 
cresc, porumbul e zdravăn, şanţurile se sapă, piatra din carieră se cară cu spatele, 
covoarele trebuie ţesute, hainele nu se croiesc singure, cine mai coase ştergare? (Nicolae, 
2019: 8)  

Munca e umbrită de apăsarea impozitului („dare”) de lapte, ouă, lână, carne. Totul trebuie 
înjumătățit și împărțit cu statul, ca și cum viața nu ar fi grea oricum. Femeia care are 
noroc face șapte clase și învață carte în limba maghiară sau germană, o situație comună 
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celor din Imperiul Austro-Ungar. Acasă învață „țesutul, cusutul și torsul”, dar și buna-
cuviință, care o ajută să se integreze mai ușor în familia soțului. Alte activități, spălatul 
hainelor, muncile câmpului, îmbogățesc narațiunea, concretizând cea mai autentică 
existanță. Descrierea seamănă cu un îndreptar al fetei de la țară, detaliat până în cele mai 
subtile observații.  

Iei haina, o treci prin valuri, o strângi pe lemn şi-o baţi bine cu maiul până iese toată leşia 
din ea. Hai, apuc-o mai bine, ai putere! Aşa. Şi încă o dată, şi încă, până când iese apa 
limpede. Maiul e o bucată de lemn cu mâner. (Nicolaie, 2019: 107) 

La ceasurile amiezii o să mai întoarcem o dată fostele brazde şi, dacă nu vine ploaie, mai 
pe seară, când soarele se face moale, strângem căpiţi. Mâine, dacă-i vreme bună, îl 
chemăm pe bărbatul Mărinei să ne-ajute la claie. Îţi trebuie putere să baţi în pământ parul 
şi-apoi să adaugi pale de jur-împrejur, până când începutul de claie ajunge cam cât un om. 
Şi-atunci una dintre noi o să suie deasupra, o să ia fânul cu braţul, ca să aşeze-n rotund 
totul, călcându-l apăsat cu picioarele. Şi încet-încet o să crească-n sus, de unde nu mai poţi 
coborî niciodată. (Nicolaie, 2019: 66) 

MÂNCĂRURI ȘI BĂUTURI 
Mămăligă, dulceață de perje, se dă rețeta „sâlvăiței”, un magiun de prune fără zahăr, şapte 
caşi mari de brânză, mâncare la ceaun, un strat de coleaşă, unul de brânză, unul de jumări 
şi încă-un strat de mămăligă, poate şi-un pic de untură, țuică fiartă cu semințe de chimen. 

PERIOADA POSTDECEMBRISTĂ 
Nici perioada de după anii 90 nu rămâne „necartografiată” de Ioana Nicolae. Autoarea 
realizează un puternic contrast între numele localității unde se petrec întâmplările, Văralia, 
un nume cu rezonanță, în amintirea celor trei ani de vară fericită, și viața în sine, care nu 
este deloc o întâmplare fericită. Dacă înainte de Revoluție se ritualizase un gen de 
economie socialistă, după 89, în Văralia „totul este acoperit de distrugere”, ca după un 
război. Copiii, care până atunci au crescut cu muncind alături de părinți, în propria ogradă, 
iau drumul străinătății. Este o imagine a dezastrului, care afectează și stabilitatea mamei, 
dar și a familiei. Reghina își vede copiii împrăștiați în lumea largă pentru a-și face un rost. 
Ființa de o mie de kilograme s-a reașezat în altă formulă, o imagine suprarealistă a unui 
trup întins peste mări și țări, compus din șase băieți și șase fete, care se conectează în cele 
mai sensibile momente. Frații se ajută, deci trupul continuă să respire, să trăiască, prin 
cele mai fine rețele al cărei centru de comandă este mama. Ea simte în continuare, ca un 
medium, fără a pune întrebări, „cuvintele nu o ajută”: 

Minele s-au închis, fabrica nu mai huruia, basculantele s-au împrăştiat în cimitire de 
maşini, pe locul carierei e acum groapă de gunoi. Frumuseţe nu mai există când burta ţi-e 
roasă de foame. Pleci cât mai departe, peste graniţe, până unde găseşti un rost. Stai cu alţi 
şapte într-un apartament, plăteşti pentru patul pliant, cauţi de lucru într-o limbă pe care n-
ai învăţat-o vreodată. Nu-mi spune nici unul nimic despre asta, cum se face totuşi că ştiu? 
(Nicolae, 2019: 59) 

Cuvintele care alcătuiesc câmpul semantic fac parte din sfera pământului, a agriculturii, a 
obiceiurilor casei. Nu există cuvinte din limbajul iubirii, însă modalitatea în care sunt 
exprimate cele care compun cotidianul conduce spre o formulă nouă de mărturisire a 
afecțiunii. Utilizarea literară a limbii a dus la pierderea formei ei mitice, care, pare să fi 
conservat anumite specificități în limbajul dialectal. Ioana Nicolaie nu inventează o limbă, 
utilizând regionalisme, ci un limbaj specific iubirii, care lucrează cu profunzimi. 
Deritualizările și desemantizările din ultimele zeci de ani au condus la pierderea unei 
importante părți din ceea ce a însemnat lumea rurală înainte. În Cartea Reghinei, cuvintele 
întorc timpul și îl recuperează. Iertarea vine ca o izbăvire a tuturor relelor.  
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Scurt glosar dialectal5 al termenilor care apar în limbajul cotidian  

ACÁȚ, acați, s.m. (Regional; și în forma acațiu) Salcîm.  
BLID, blide, s.n. (Popular) 1. Vas, de obicei adînc, de pămînt sau de metal (mai rar de lemn), din 
care se mănîncă; strachină. 
BORCÚT, borcuturi, s.n. (Transilv. de nord, Mold., Bucov.) Apă minerală.  
CIOÁRECI  s.m. pl. Pantaloni țărănești de lînă, de pănură sau de dimie. 
CHEOTOÁRE, cheotori, s.f. (Și în forma cheutoare) 1. Mic semicerc de ață, de șiret, de stofă etc. 
cu care se încheie nasturii de la o haină. 
COTÁRCĂ s.f. 1 Coșar. 2 Pod al casei sau al grajdului, în care se ține porumbul. 3 Coș (1) de 
nuiele Si: (reg) cotăriță. 
DRÚȘCĂ6, drusce și druște, s.f. (Mold., Transilv.) Fată care însoțește mireasa la cununie și are 
anumite atribuții la nuntă.  
GLÁJĂ, glăji, s. f. (Transilv., Mold.) Sticlă, butelie.   
MĂLĂÍȘTE, mălăiști, s.f. Loc pe care s-a cultivat porumb sau mei; porumbiște. 

MEJDIA–mejdă s.f. (Reg) Hotar care desparte două ogoare, două proprietăți Si: hat,  
mejdină (1), răzor. sursa: MDA2 (2010) 
MINTENÁȘ adv. (Transilv.) îndată, imediat, numaidecât.   
TÂRNÁȚ, târnațuri, s. n. (Regional) Prispă (uneori închisă cu scânduri ca un cerdac). 
ȘIȘTÁR, șiștare, s. n. Vas cu toartă cu gura mai largă decât baza, făcut din doage de lemn sau din 
metal și folosit pentru muls laptele ori pentru scurs zerul din caș. V. d o n i ț ă ,  g ă l e a t ă .   
ȚIRCUS, țircusuri, s.n. – (reg.) Circ, scandal. – Cf. circ (MDA); posibil din magh. cirkusz, cf. lat. 
circus. sursa: DRAM 2015 (2015). 
LÁȘCĂ s.f. – Tăiței. Mag. laska (DAR). În Trans., cf. lacșe. DER (1958-1966). 
STRUJÁC, strujacuri, strujace, s.n. – (reg.) Saltea umplută cu paie, fân sau pănuși și acoperită cu   
pânză  DRAM 2015 (2015). 
SVÉTER, svetere, s.n. Flanelă (de lână) tricotată, jerseu.  
ȘFÉBELĂ - Chibrit sursa: MDA2 (2010). 
VÁDRĂ7, vedre, s. f. 1. Unitate de măsură a capacității, echivalentă cu 10 ocale și folosită pentru 
lichide.  

CONCLUZII 
După cum afirmam la început, romanul Cartea Reghinei stă sub semnul reconstrucției 
unui limbaj literar afectiv. Pentru ca aceasta să reușească atât din punct de vedere 
documentar, cât și din punct de vedere estetic, reconstrucția trebuie să fie întemeiată pe 
anumite elemente – matrice: Surprindea factorilor de originalitate în limbajul auctorial – 
prin care se încearcă o revitalizare a limbii învățată în familie, observarea acelor 
componente etnografice specifice spațiului transilvănean din zona Năsăudului și 
ocupațiile tradiționale ce se află în armonie cu credințele populare. Cu alte cuvinte, 
limbajul scrierii circumscrie tot ce este apropiat, familiar. Dincolo de aceste componente 
ce dau scrierii o valoare documentară, există și un anumit vector de autenticitate fără de 
care componenta estetică (cu tot ce presupune ea) nu ar fi posibilă. Reghina este ea însăși 
o metaforă amplă a vieții, o litotă din punct de vedere stilistic. Realismul și fabulosul 
coexistă și se validează reciproc, în condițiile în care, fabulosul devine verosimil, iar 
realitatea capătă o simbolistică deschisă interpretărilor. Cartea Reghinei este un roman cu 
mai multe straturi. Deslușirea unuia dintre ele le adâncește în mister pe celelalte. 

 
5 Sursa folosită pentru explicarea termenilor este https://dexonline.ro/, DLRLC (1955-1957) sau DRAM 2015 
(2015), MDA2 (2010), DER (1958-1966), unde seface  mențiunea.  
6 În romanul Ion, de Liviu Rebreanu, Florica fusese drușca Anei. Reghina refuza să-și cheme drușcă. 
7 În text apare „vidără”.  
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CENTRUL PENTRU SLOVENĂ CA A DOUA LIMBĂ ȘI LIMBĂ STRĂINĂ 

► Katarina DOVČ  //  katarina.dovc@gmail.com 

ABSTRACT 

The purpose of the article is to present the Centre for Slovene as a Second and 
Foreign Language that is based in the capital city of Slovenia, Ljubljana. The 
Centre is a central organisation in the field of Slovene as a second and foreign 
language. The author — a teacher of Slovene language at the University of 
Bucharest — believes that it is a great common platform that offers crucial 
support to all the people who are dealing with Slovene as a second or foreign 
language. In the article, we present the programmes that are under the Centre’s 
auspices and are, among many reasons, also important for presenting and 
promoting Slovene language around the globe; courses for adults, exams, 
publishing, education for children, Slovene at foreign universities, seminar of 
Slovene language, culture and literature, symposium Obdobja and education for 
teachers. The Centre could serve as an example of good practices for establishing 
a much-needed common platform for individual smaller or larger languages 
taught as second or foreign languages. 

KEYWORDS 

organisation, Slovene as a second and foreign language, common platform, 
Slovene at foreign universities, education. 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Limba slovenă este o limbă sud-slavă vorbită de aproximativ două milioane și jumătate 
de vorbitori; aproximativ două milioane locuiesc în Slovenia și restul în Italia, Ungaria, 
Austria, Croația (vecinii Sloveniei), respectiv în SUA, Canada, Argentina și Australia etc. 
(unde au emigrat în mare parte). Slovenia face parte din Uniunea Europeană, iar slovena 
este una dintre limbile sale oficiale și de lucru. În prezent, există 61 lectorate de limba 
slovenă (pentru limbă, literatură și cultură) la 61 de universități din întreaga lume. 

Centrul pentru slovenă ca limba a doua și ca limbă străină este o platformă comună care 
promovează toate domeniile de activitate privind studierea și predarea limbii slovene ca a 
doua limbă și ca limbă străină. Originile sale datează din 1965, când Departamentul de 
limbi și literaturi slave din perioada respectivă a organizat primul seminar de limbă, 
literatură și cultură slovenă. În anii șaptezeci a fost înființat un organism special pentru 
monitorizarea activității lectorilor de limbă slovenă la universitățile din afara Sloveniei și 
acum este numit Limba slovenă în cadrul universităților străine. În anii optzeci a apărut 
nevoia unei noi școli menită să predea limba slovenă tinerilor aparținând celei de-a doua 
sau a treia generații de emigranți sloveni. În 1994, printr-o hotărâre a Guvernului, Centrul 
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a devenit, de asemenea, un organism oficial de examinare și evaluare a competențelor de 
limba slovenă. 

Astăzi activează ca o organizație esențială în domeniul studierii slovenei ca a doua limbă 
sau ca limbă străină. Funcționează în cadrul Departamentului de Studii Slovene de la 
Facultatea de Arte, Universitatea din Ljubljana. Activitățile sale sunt organizate în opt 
programe speciale și sunt co-finanțate de Ministerul Educației, Științei și Sportului. 
Asigură cursuri pentru adulți, examinare, activități de publicare de carte, educație pentru 
copii, predarea limbii slovene la universități din străinătate, seminarii de limbă, cultură și 
literatură slovenă, simpozionul Obdobja și pregătirea  profesorilor. Este indubitabil spațiul 
comun care oferă un sprijin uriaș celor care predau slovena ca limbă străină. În cele ce vor 
urma, vom descrie toate programele, dar ne vom concentra în principal pe instrumentele 
pe care Centrul le pune la dispoziția profesorilor sloveni din universitățile străine. 

1. CURSURI DE LIMBA SLOVENĂ PENTRU ADULȚI 
Primul program pe care îl vom prezenta este cel al cursurilor de limba slovenă pentru 
adulți. Acestea au loc în Slovenia sau online. Ele sunt destinate celor a căror limbă 
maternă nu este slovena, dar care doresc să o învețe din diferite motive (legate de muncă, 
studiu sau familie). Nivelurile cursurilor sunt elementare, intermediare și avansate. Înainte 
de începutul fiecărui curs, participanții susțin un test de limbă. Pe baza rezultatelor, 
participanții sunt plasați într-un grup adecvat, alcătuit din opt până la doisprezece 
participanți. Cursurile se desfășoară în limba slovenă, iar pentru grupurile de începători, 
profesorii recurg uneori la engleză pentru anumite explicații. 

În cursurile obișnuite de limbă, atenția profesorului este distribuită în mod egal către 
dezvoltarea tuturor abilităților lingvistice de vorbire, scriere, ascultare și citire. Cursurile 
de limbă specializate sunt destinate unui anumit beneficiar sau au obiective specifice. În 
general au o durată diferită: cursurile intensive au 20 de ore, cele scurte cuprind de la 40 la 
80 de ore, iar cursurile lungi au 220 de ore și se pot desfășura pe o periodă între 10 și 14 
săptămâni. 

Ministerul Educației, Științei și Sportului și alte instituții oferă burse care acoperă taxele 
de școlarizare pentru membrii minorităților etnice slovene din alte țări și descendenții 
expatriaților și emigranților sloveni. 

2. CENTRUL DE EXAMINARE 
După cum am menționat deja, în 1994 Guvernul Republicii Slovenia a desemnat un 
comitet de experți pentru verificarea cunoștințelor de slovenă ca limba a doua și ca limbă 
străină și pentru eliberarea certificatelor corespunzătoare recunoscute în mod public. 
Centrul de examinare asigură toate activitățile legate de organizarea și administrarea 
examenelor de limbă slovenă. Stabilește inclusiv standardele legate de competență și 
criteriile de rating, formând în același timp furnizorii de examene. Examenele sunt 
destinate adulților care au nevoie de un document valid care să ateste cunoștințele de 
slovenă în scopuri oficiale sau private. Certificarea se realizează pentru niveluri de bază, 
intermediare și avansate. Toate cele trei niveluri atestă nivelul de independență al 
vorbitorului care comunică în limba slovenă și toate cele trei niveluri sunt conforme cu 
Cadrul comun european de referinţă pentru limbi. 

3. ACTIVITATEA DE PUBLICARE 
Centrul publică o gamă largă de materiale academice și profesionale: lucrări de la întruniri 
academice (Simpozionul Obdobja, Seminarul limbii, literaturii și culturii slovene), cărți de 
referință și suporturi de curs pentru învățarea slovenei ca a doua limbă sau ca limbă 
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străină. Manualele sunt realizate pentru diferite niveluri. Ele au fost concepute în 
conformitate cu cele mai noi abordări didactice și țin cont de experiența practică a 
autorilor de cursuri. Unele dintre acestea formează chiar o serie și continuă la nivelurile 
intermediar și avansat; acestea sunt completate de ghidul profesorului sau de conținut 
interactiv. 

Pe lângă noi manuale, Centrul pregătește în mod sistematic o serie de materiale de studiu 
suplimentare, dintre care unele sunt disponibile în format electronic. Vă putem prezentăm 
câteva dintre ele: 

 3.1. Slika jezika este un auxiliar didactic sub formă de carduri care facilitează învățarea 
relaxată a vocabularului și a tiparelor lingvistice în limba slovenă. Cuprinde 1882 carduri 
de cuvinte și imagini, împărțite în 18 grupe. Fiecare grup include numele noțiunilor de 
bază dintr-o anumită temă. Suplimentar, ghidul profesorului prezintă o serie de sugestii 
pentru activități sau jocuri folosind cărțile. Materialul grafic este destinat activităților de la 
clasă conduse de profesori, unde cursanții joacă un rol activ și se dovedește deosebit de 
util atunci când profesorul și cursanții nu împărtășesc o limbă. 

 3.2. Klanec: Jocul a fost conceput ca un instrument didactic, dar și ca o introducere 
plăcută a lui Ivan Cankar, unul dintre primii scriitori sloveni. Îl prezintă pe Ivan Cankar ca 
un important romancier și dramaturg. Astfel, acest suport are rolul de a introduce o parte 
importantă din cultura slovenă. Jocul include 90 de carduri cu întrebări și răspunsuri 
multiple despre Ivan Cankar, munca și epoca sa, 60 de cărți cu fapte din viața lui Cankar, 
90 de cărți de activități în care trebuie descrise verbal, pantomimic sau prin desen cuvinte 
din titlurile lucrărilor lui Cankar. 

 3.3. Pocket Slovene este un ghid de conversație bilingv destinat celor care sunt la primul 
contact cu Slovenia, limba și cultura acesteia. Cuprinde 130 de pagini cu caracteristici 
cheie ale limbii și culturii slovene. Modelele de bază necesare pentru comunicarea de zi cu 
zi sunt împărțite tematic și completate de ilustrații. Pocket Slovene este primul ghid de 
slovenă și este disponibil în 23 de limbi.  A fost tradus de profesorii sloveni și studenții lor 
și de traducători stabiliți în anul 2014 ca parte a proiectului Festivalul Mondial al Limbii 
Slovene. În română se numește „Slovena de buzunar”. 

 3.4. Oblike v oblakih este o schiță detaliată, explicită și ușor de utilizat a gramaticii 
slovene. Acoperă atât tiparele morfologice de bază, cât și elementele de sintaxă care sunt 
tratate de obicei la un nivel superior. Este concepută pentru a fi de ajutor elevilor și 
studenților sloveni atunci când caută sau verifică formele gramaticale corecte care au fost 
discutate anterior la curs. Conține explicații clare și simplificate, iar unele capitole 
prezintă exemple ilustrative. 

3.5. Foarte util și actual este cursul nostru online gratuit Slonline. Cursul este destinat 
tuturor celor care doresc să învețe slovena pe cont propriu, într-un mod simplu, interactiv 
și eficient. Este accesibil pe pagina web https://www.slonline.si/ și oferă în prezent suport 
pentru nivelurile A1 și A2. 

4. CURSURI PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI 
Programul reunește activități legate de predarea slovenei ca a doua limbă străină pentru 
copii și adolescenți. Centrul organizează Școala de vară pentru tineri în limba slovenă din 
2006. Se adresează adolescenților cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani. Săptămânile 
intensive de limbă slovenă (cursuri de 30 de ore) sunt organizate pentru elevii care 
studiază slovena în școlile bilingve și pentru cei care participă la lecții de slovenă în țările 
vecine. În acord cu școlile lor, Centrul asigură asistență pentru nivelurile începător și 
avansat sau pregătiri intensive pentru examenele de absolvire a liceului, cursuri de 
literatură, cursuri de conversație etc. În după-amiezile după lecțiile de limbă, elevii pot 
descoperi atracțiile culturale ale capitalei. Primul eveniment intitulat Săptămână intensivă 
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a limbii slovene a fost organizat în 2007 pentru elevii din Carintia austriacă și din 2009 au 
fost organizate în mod regulat săptămâni similare și pentru elevii din Porabje (Ungaria). 

5. SLOVENA LA UNIVERSITĂȚILE DIN STRĂINĂTATE 
Programul Slovena la universitățile din străinătate (STU) sprijină profesorii de limbă 
slovenă în vederea realizării cursurilor, implicându-i în diverse proiecte academice, 
facilitând cooperarea cu alte universități, organizând întâlniri academice, precum și prin 
asigurarea formării continue și producerea materialelor didactice necesare. Printre 
obiectivele programului amintim studierea slovenei la un nivel superior, încurajarea 
activității de cercetare în domeniul studiilor slovene, promovarea limbii, literaturii și 
culturii slovene în întreaga lume și consolidarea cooperării între universități. Există 
lectorate de limbă slovenă în mai mult de 60 de universități din întreaga lume. Programele 
de studii slovene sunt disponibile la multe universități europene, precum și în SUA, 
Japonia, China și Argentina, în timp ce numărul secțiilor slovene din departamentele de 
studii slave crește în fiecare an. În 27 de universități străine din Europa, studenții pot 
obține o diplomă în limba slovenă și își pot continua studiile în limba slovenă la nivel 
postuniversitar. Astăzi, peste 2500 de studenți studiază limba slovenă la diferite niveluri în 
universități din afara Sloveniei. 

Profesorilor li se oferă materiale și instruire profesională suplimentară înainte de plecarea 
către o universitate străină; sunt implicați în diverse proiecte europene și slovene legate de 
predarea limbii, literaturii și culturii slovene, inclusiv procese de evaluare. De asemenea, 
profesorii de limbă slovenă predau diferite cursuri de vară, participă la diferite seminarii 
(Seminarul de limbă, literatură și cultură slovenă), inclusiv la simpozionul Obdobja. 

Munca unui profesor la o universitate străină este foarte variată. La departamentele 
slovene cu un program de licență în limba slovenă, activitatea este împărțită pe o serie mai 
largă de tematici și domenii asupra cărora profesorii sloveni țin prelegeri pe lângă 
cursurile de limbă. La aceste universități, majoritatea prelegerilor sunt susținute de unul 
sau mai mulți profesori universitari angajați la nivel local. Acolo unde slovena are statutul 
de lectorat, accentul cade de obicei pe predarea limbilor străine, deși profesorii 
încorporează și alte domenii, cum ar fi literatura și cultura slovenă. În calitate de mentori 
și co-mentori, profesorii își sprijină studenții să conceapă lucrări de diplomă, precum și să 
caute materiale de studiu în Slovenia. 

Programul STU de la Centrul pentru slovenă ca limbă a doua și străină organizează în 
fiecare an trei întâlniri educaționale de două zile la care cadrele didactice participă activ și, 
de asemenea, diseminează informația despre noile evoluții și metode de predare a slovenei 
ca limbă secundară sau străină, inclusiv despre materialele didactice recent apărute. 
Întrucât în timpul anului universitar comunicarea poate fi făcută la distanță doar prin lista 
de e-mail SiLektornet, o parte importantă a acestor sesiuni constă în împărtășirea  
companiei altor profesori, lucrul la proiecte de echipă și schimbul de experiențe. 

6. PROIECTE CULTURALE 
Deși predarea la clasă, împreună cu îndrumarea elevilor, este cel mai important aspect al 
activității didactice, acești profesori sunt de asemenea, reprezentanți ai Sloveniei. Ei le 
oferă elevilor informații despre cultura slovenă și despre evenimentele de actualitate din 
Slovenia. În majoritatea lectoratelor, au loc în fiecare an diferite evenimente culturale 
pentru care sunt obținute adesea sponsorizări de la companiile slovene din străinătate și 
fonduri din diverse apeluri publice pentru cereri de finanțare. STU acoperă, de exemplu, 
unele costuri privind serile de film cu producții de la Centrul de Film Sloven (SFC), seri 
literare și ateliere de traducere, vizite ale scriitorilor, muzicienilor sloveni etc., și ale 
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conferențiarilor de la universitățile slovene, iar alte evenimente beneficiază de sprijin 
financiar de la Agenția de carte slovenă (JAK) și unele edituri. Pe lângă aceste 
evenimente, profesorii pregătesc împreună cu studenții lor materiale în vederea publicării, 
iar ambasadele slovene își aduc și ele contribuția. În fiecare an, studenții din unele 
lectorate au ocazia să meargă în excursii în Slovenia. 

Din 2004, numeroase proiecte de promovare a culturii slovene s-au derulat în fiecare an 
sau la fiecare doi ani în toate universitățile străine unde este predată slovena. Le numim 
Festivalul Mondial al slovenei (știință, filme documentare, literatură despre film etc.). 
Scopul acestor proiecte este de a încuraja activ legăturile dintre departamentele de studii 
slovene din întreaga lume și cooperarea dintre profesorii sloveni din universitățile străine. 
Proiectele au ca scop prezentarea cât mai amplă a limbii, literaturii și culturii slovene în 
universitățile străine unde limba este predată și, mai important, acolo unde există 
comunități slovene. 

În departamentele de studii slovene, profesorii și studenții pregătesc evenimente pentru 
săptămâna centrală a proiectului, care este întotdeauna la sfârșitul lunii noiembrie sau 
începutul lunii decembrie a anului proiectului. Pregătirile proiectului se desfășoară pe tot 
parcursul anului, profesorii și studenții traducând literatura, subtitrând filme, acceptând 
vizitele oaspeților din Slovenia, organizând ateliere și seri literare.  

Sprijinul financiar pentru proiecte este parțial asigurat de Ministerul Educației, Științei și 
Sportului, în timp ce alte resurse suplimentare sunt obținute din contribuția diferitelor 
instituții. Ambasadele slovene din întreaga lume pregătesc recepții și ajută la organizarea 
evenimentelor la care invită sloveni care locuiesc în străinătate, emigranți și sloveni din 
zonele de frontieră ale țărilor vecine. 

7. SEMINARUL DE LIMBĂ, LITERATURĂ ȘI CULTURĂ SLOVENĂ 
Seminarul de limbă, literatură și cultură slovenă este un curs de două săptămâni, care este 
organizat și ținut în prima jumătate a lunii iulie încă din 1965 de către Departamentul de 
limbi și literatură slavonă. Se adresează experților străini în limbile slavone, în particular 
slovenă, lectorilor universitari, oamenilor de știință, studenților, traducătorilor și 
responsabililor culturali și educaționali din zonele cu minorități etnice slovene. În fiecare 
an se înscriu până la 130 de participanți din aproximativ 25 de țări. Seminarul din acest an 
a avut loc la începutul lunii iulie, pentru prima dată online. 

Obiectivele cursului sunt expunerea celor mai recente descoperiri referitoare la limba, 
literatura și cultura slovenă (care se concentrează în fiecare an pe teme alese special) și, de 
asemenea, aprofundarea cunoștințele lingvistice ale participanților, precum și înțelegerea 
lor din perspectiva literară și cultural-istorică. La Seminarul de limbă, literatură și cultură 
slovenă  au participat peste  șase mii de străini. Pentru mulți, această participare fost un 
stimul pentru continuarea studiului de limbă slovenă și a contribuit la înțelegerea mai 
autentică a Sloveniei. 

8. SIMPOZIONUL OBDOBJA 
Simpozionul anual Obdobja (Epochs), desfășurat mereu în luna noiembrie pe parcursul a 
trei zile, este o întrunire internațională, academică, la care lingviștii și teoreticienii literari 
sloveni și străini se alătură specialiștilor din alte domenii umaniste. Simpozionul este 
condus de membri ai Departamentului de Studii Slovene, tematica sa fiind, de asemenea, 
selectată de un comitet alcătuit din academicieni eminenți din universități și instituții 
străine.  
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9. FORMAREA CADRELOR DIDACTICE 
Instruirea este firul comun al tuturor programelor Centrului, care necesită profesori 
calificați din punct de vedere academic și didactic în vederea predării limbii slovene ca 
limbă secundară și străină. În acest scop, Centrul organizează cursuri regulate de instruire 
pentru angajații săi sub formă de seminarii scurte care au loc de două ori pe an, în 
decembrie și iunie, precum și seminarii mai extinse, de două zile. 

Centrul pentru limba slovenă ca limbă străină și străină organizează în mod regulat: 
• cursuri de inițiere pentru predarea slovenei ca limbă străină, 
• cursuri de perfecționare pentru predarea slovenei ca limbă străină, 
• seminar pentru formarea profesorilor în iunie cu durata de două zile 
• seminar de formare în decembrie, cu aceeași durată. 

Alte seminare includ: 

• seminarii pentru examinatorii la examenele de limbă slovenă, 
• seminarii și ateliere pentru voluntari, 
• seminarii în cooperare cu Centrul pentru Educație Pedagogică (Universitatea din 
Ljubljana, Facultatea de Arte) 
• seminarii în cooperare cu Institutul Sloven pentru Educația Adulților. 

În concluzie, în calitate de profesori de limbă slovenă, Centrul ne oferă o platformă de 
lucru deosebit de utilă. Pune la dispoziție toate materialele și informațiile despre studiul 
unei limbi secundare sau străine, adunate în mod convenabil într-un singur loc. 
Informațiile oferite se bazează pe ani de experiență de lucru cu oamenii care învață 
slovena din mai multe motive. Este foarte util să știm cine, de ce, când și cum învățăm o 
limbă, deoarece este mult mai ușor să pregătim materialul și lecțiile în general dacă 
suntem avizați asupra profilului beneficiarilor. De asemenea, este foarte apreciat faptul că 
Centrul oferă pregătire suplimentară profesorilor, deoarece metodele și abordările se 
schimbă rapid și există mereu loc de îmbunătățire. O astfel de platformă comună oferă, de 
asemenea, oportunitatea unui schimb de opinii diferite într-un singur loc, ceea ce 
determină o creștere și dezvoltare mai sustenabilă. Centrul pentru slovenă ca a doua 
limbă și ca limbă străină ar putea servi drept exemplu de bune practici pentru crearea 
altor platforme comune atât de necesare pentru limbile individuale mai mici sau mai mari 
predate ca limbi secundare sau străine. 
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limbă străină. Prezentul extras este redat în scopul prezentării și nu este opera autorului, cu excepția sinopsis-
ului și a textului obligatoriu. Conținutul este disponibil integral în pagina Centrului pentru limba slovenă ca 
limbă a doua și străină. 
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LIMBA ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ ÎN CLASA VIRTUALĂ 

► Anca GÂȚĂ  //  anca.gata@ugal.ro 
► Centrul de cercetări Teoria și practica discursului, Universitatea „Dunărea de 
Jos” din Galați 

ABSTRACT 

This study makes suggestions about using the Microsoft Teams platform, Office 
applications and the corresponding digital tools and facilities available in the 
academic setting from the methodologist’s and the language teacher’s 
perspective. The study is concerned with foreign language teaching and learning 
(FLTL, in this case Romanian) in a university setting in the framework of the 
European referential and standards for language proficiency. Two aspects have 
been identified as significant with respect to maintaining student and teacher 
motivation and to ensuring pedagogical success, as well as innovative integration 
of computer-assisted language learning tools in the pedagogical action. The 
former presents the integration of linguistic and pedagogical inputs into one 
single Microsoft Word document to be shared during the virtual class in order to 
ensure focus on various practices of communicative competence without digital 
interface change and to enhance retention of linguistic content. The latter 
approaches group work in various channels created within Microsoft Teams. 

KEYWORDS 

(intelligent) computer-assisted language learning – (I)CALL, digital teaching and 
learning, foreign language teaching and learning (FLTL) methodology, 
Romanian as a foreign language (RLS/RFL), virtual classroom 
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INTRODUCERE 
Studiul de față se fundamentează pe convingerea că mediul digital furnizează elementele 
de bază pentru ca în situații de urgență și de criză educația academică să continue la 
parametri comparabili cu cei din situații normale și cu rezultate asemănătoare o perioadă 
de timp definită.1 Există pierderi și dezavantaje de ambele părți, profesor și cursant, dar 
există și puncte tari ale acestui tip de act pedagogic. După experiența pe care am dobândit-o 
și pe care o construim încă împreună într-un laborator nedorit de nimeni, experiență unică 
până la acest moment, pentru că e simultan globală, regională și locală – mediul 
educațional își regăsește valențe noi, pe care fiecare educator le exploatează în mod 
diferit. Experiențele parțial descrise și sugestiile formulate în studiu își au originea în 
observații cu privire la activitatea didactică în mediul academic tradițional în scopul 
formării competențelor de comunicare în limbi străine, în practica utilizării tehnologiei 

 
1 Studiul de față este rezultatul unor reflecții și experiențe didactice din perioada de început (martie-iulie 2020) a 
pandemiei provocate de SARS-CoV-2 (sindromul sau boala Coronavirus – covid-19). 
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digitale în procesul didactic în situații normale și în constatările empirice din timpul unui 
semestru de „educație în situații de urgență”.  

1. EDUCAȚIA / INSTRUIREA ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ IMPREVIZIBILE 
Pleonasmul din titlul acestei secțiuni vizează două situații și concepte educaționale 
distincte: educația în situații de urgență și educația în situații imprevizibile de izolare. Din 
rațiuni metodologice, numesc aici situații de urgență și situațiile de izolare în masă impuse 
de evenimente complet neprevăzute. În viziunea UNESCO situațiile de urgență sau de 
criză sunt impredictibile. Cu toate acestea, și UNESCO se confruntă cu un paradox înrudit 
cu pleonasmul de mai sus, propunându-și ca strategie, în ciuda impredictibilității, 
planificarea eforturilor și demersurilor pentru a reduce impactul circumstanțelor negative 
din perioada de criză.  

Situațiile de urgență sunt specifice, de regulă, regiunilor în care frecvența unor fenomene 
naturale cataclismice sau a unor evenimente sociale violente (conflicte, conflagrații) pot 
împiedica desfășurarea normală a vieții sociale o îndelungată perioadă. La acestea se 
adaugă pandemiile. Educația în situațiile de urgență este caracterizată în documentele 
UNESCO ca imposibil de planificat conform tradiției și dezideratelor din perioadele de 
normalitate, activitățile organizându-se  pe baza unor scenarii variate. (Cf. Bensalah, 
2002: 9) În ceea ce privește spațiile geopolitice frecvent afectate de conflicte sau de 
dezastre naturale există în cadrul organismelor și instituțiilor internaționale și naționale o 
conceptualizare foarte clară a educației în situație de criză, a „urgenței” educaționale, 
precum și modalități și instrumente specifice de a realiza dezideratul de continuare a 
procesului educativ indiferent de dificultățile specifice. În astfel de perioade, activitatea 
tradițională, obișnuită din spațiul școlilor și universităților încetează. Educația / Instruirea 
continuă însă prin diverse metode, mijloace, instrumente fără ca formatorul și cursantul să 
se întâlnească fizic. În alte zone geopolitice, neexistând riscuri teoretice și/sau antecedente 
de natura crizelor, se conștientizează mai puțin necesitatea dezvoltării unor asemenea 
planuri.  

Este de remarcat faptul că în spațiul public românesc conceptul educație pentru situații de 
urgență este ignorat. Reprezentanți atât ai mediului educațional (minister, instituții de 
învățământ preuniversitar și academic), cât și ai presei vorbesc – în mod greșit, din punct 
de vedere conceptual – despre educație online sau la distanță ori nu numesc nicicum actul 
educativ derulat în circumstanțe speciale în perioada ultimelor opt luni care nu este 
educație la distanță (martie-octombrie 2020). Educația la distanță este o modalitate de 
predare-învățare planificată care folosește un spectru larg de tehnologii pentru a ajunge la 
cursanți de la distanță, gândită pentru a încuraja interacțiunea dintre cursanți și 
recunoașterea prin certificare a învățării. (cf. Rogers et al., 2009). Educația desfășurată în 
numeroase zone geopolitice în acest moment în mediul digital, pentru a se evita contactul 
fizic în vederea limitării impactului pandemiei, nu are cea mai mare parte dintre 
caracteristicile menționate în definiția amintită. 

Fără a intra în detalii de interes sistemic, revin la pleonasmul propus, identificat ca atare și 
asumat pentru a-l califica ca doar aparent. Neexistând în plan instituțional o preocupare 
majoră pentru planificarea strategică a situațiilor de criză, sistemul de învățământ 
românesc este fragil în circumstanțele actuale. El nu este capabil să asigure funcționarea 
unor structuri și subsisteme fundamentale pentru ca actul educativ să fie mai puțin afectat 
de dinamica unei evoluții pandemice în continuare imprevizibile. În context românesc, 
actul educativ pare să continue și să se ancoreze în mai mică măsură pe atributele 
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sistemului și în mai mare măsură pe competențele, disponibilitatea și accesoriile 
tehnologice personale ale cadrului didactic.2  

În secțiunea următoare este discutat transferul actului educativ în clasa virtuală. 

2. TRANSFERUL ACTULUI EDUCATIV ÎN CLASA VIRTUALĂ 
Diferența majoră dintre actul pedagogic desfășurat în educația la distanță (online, prin 
televiziune, radio etc.) și cel din clasa virtuală3 este că cel dintâi este „uzual”, fiind 
integral planificat, corelat cu necesitățile sistemului și, mai ales, fundamentat pe 
competențe anterior conceptualizate ca atare, formate, verificate, cerute, probate și 
orientate ale profesorului, precum și pe instrumente tehnologice presupus complet 
funcționale la ambele capete ale traseului educativ.  

Dimpotrivă, actul educativ în situații de urgență este sporadic sau complet neașteptat, în 
mare parte complet neprevăzut atunci când o societate nu s-a confruntat niciodată cu 
situații de urgență.  

În contextul crizei globale provocate de pandemie, profesorii se confruntă o perioadă 
destul de îndelungată și, mai ales, nedefinită cu o situație de instruire pentru care cei mai 
mulți nici nu au fost pregătiți, nici nu posedă abilități minime pentru a putea deprinde 
rapid competențe noi de natură tehnică. Improvizațiile din primele săptămâni s-au 
transformat în practici de dezvoltare și inovare a căror diversitate va aduce probabil 
avantaje însemnate demersului de cercetare în științele educației. Transferul actului 
educativ în clasa virtuală ia în considerație cel puțin următoarele aspecte: 

1. elevii, studenții, cursanții – presupunîndu-se, la modul ideal, că dispun de condițiile 
materiale, sociale, familiale necesare pentru a participa la cursuri de acasă – au nivele de 
competență tehnologică diferită și nu sunt instruiți dedicat în avanpremiera cursurilor cu 
privire la modalitățile de funcționare ale platformelor de comunicare utilizate în mediul 
digital; spre deosebire de educația la distanță tradițională, nu există o platformă dedicată 
pentru fiecare grup de studiu sau instituție și nu există personal auxiliar care să susțină 
efortul de creare de conținuturi care să poată fi distribuite digital prin intermediul 
instrumentelor specifice educației la distanță; educația / instruirea / formarea în clasa 
virtuală NU este educație la distanță în sensul tradițional al termenului; 

2. transferul actului pedagogic în clasa virtuală nu presupune nicidecum transferul tuturor 
activităților în mediul digital sau transpunerea lor în format digital; de exemplu, evaluarea 
orală se poate menține fără probleme, în timp ce testele scrise necesită o atenție deosebită 
pentru a fi adaptate, ceea ce implică eforturi de timp și energie, precum și o anumită doză 
de inventivitate pentru a evita situații de compromis în care studenții pot prelua răspunsuri 
din materiale de suport pentru a le prezenta ca personale. 

Există și alte elemente importante în acest transfer, care țin mai curând de considerente 
generale la nivel de sistem și conceptual, nefăcând obiectul studiului de față. În secțiunea 
următoare sunt discutate particularitățile formării în domeniul limbilor străine în clasa 
virtuală. 

 
2 Sistemul nu a fost pregătit la intrarea în criză pentru a face față dezideratelor de conectare în rețea pentru 
educație la distanță – de acasă – a publicului școlar. 
3 Pentru a simplifica exprimarea, termenul clasă virtuală face referire, în contextul de față, atât la spațiul digital 
în care se desfășoară actul didactic în situații impuse, cât și la alte două componente ale actului educativ: lecția 
ca oră de curs / didactică, care implică activități conforme cu o anumită planificare și programare curriculară, și 
unitatea didactică, respectiv conținuturile de predat, fixat, verificat etc. 
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3. FORMAREA COMPETENȚELOR LINGVISTICE ÎN CLASA VIRTUALĂ 
Formarea competențelor lingvistice la nivelele A1-C1 cf. CECRL și activitățile 
pedagogice conexe acesteia (consultații, tutoriat, evaluare) se pot adapta transferului în 
mediul digital. Se vizează, în mod identic cu ceea ce se petrece în mediul tradițional, 
acumularea cunoștințelor și deprinderilor corecte de pronunție, gramatică, vocabular 
manifestate prin înțelegerea și producerea de discurs oral și scris. Eforturile educatorului 
sunt orientate astfel în cel puțin trei direcții: A) formarea personală ad-hoc și/sau pe baza 
unor stagii de utilizare a instrumentelor și aplicațiilor digitale în scop didactic 
(familiarizarea cu instrumentele și aplicațiile specifice – platforme, portaluri, echipamente 
– de comunicare la distanță adecvate demersului educațional); B) formarea în domeniul 
CALL – computer-assisted language learning – respectiv în mod dedicat pentru formarea 
și dezvoltarea competențelor de comunicare în limba străină ale cursanților prin utilizarea 
metodelor specifice educației digitale; C) concepția, pregătirea și conținutul demersului 
didactic, distincte față de demersul specific situației educaționale in praesentia.  

În demersul didactic tradițional, formarea competențelor lingvistice în cadru instituțional 
necesită o gamă diversă de acțiuni pedagogice, precum și suporturi didactice variate. 
Suporturile didactice includ manualele și, în unele cazuri, caietele de exerciții tipărite, 
precum și înregistrările audio stocate, de regulă, pe CD. Pe de altă parte, cursanții își 
folosesc și propriile caiete de notițe sau seturi de fișe, eventual însoțite de un portofoliu de 
documente care includ temele și proiectele individuale sau de grup. Ca mijloace de 
transmitere a informației lingvistice și culturale, profesorul face apel în cadrul cursului / 
lecției la documente video și audio, prezentări multimedia etc. Dacă, în mod tradițional, 
acestea puteau fi folosite adesea concomitent, transferul activității pedagogice în clasa 
virtuală presupune, într-un anumit sens, cel puțin: a) o oarecare pasivizare a cursantului; 
b) dispariția activităților colaborative (de grup sau în echipă); c) suplimentarea 
suporturilor tradiționale prin utilizarea unui instrument digital, ideal calculator desktop 
sau laptop, tabletă sau telefon inteligent. Utilizarea acestora din urmă drept canal și suport 
de comunicare complică sarcina profesorului și a cursantului. În secțiunile următoare 
abordez această complexificare a activităților de cele două părți, prezentând sugestii de 
planificare și desfășurare a activităților din clasa virtuală astfel încât rezultatele să fie 
apropiate sau comparabile din toate punctele de vedere cu cele preconizate prin activitățile 
tradiționale.  

În mediul instituțional există mai multe platforme de comunicare pentru activitatea 
administrativă, instituțională și dedicate activităților didactice digitale cu studenții. 
Platforma de comunicare colaborativă discutată în cadrele acestui studiu cu privire la 
utilizarea sa în scopuri didactice este  aplicația Microsoft Teams (MT în continuare). 
Aceasta pune la dispoziția utilizatorului formator sau cursant mai multe instrumente și 
aplicații specifice pentru comunicarea în echipă sau grup. Totodată, ea permite integrarea 
aplicațiilor Microsoft Office.4  

Elementele minimale pentru susținerea în regim de urgență a activității, pe baza cărora se 
pot construi ulterior numeroase scenarii, sunt crearea unei echipe, încărcarea periodică de 
materiale (fișe de lucru) în dosarul fiecărui canal, crearea de echipe și canale suplimentare 
în cadrul aceleiași echipe pentru anumite activități, comunicarea cu membrii echipei 
pentru sensibilizarea acestora cu privire la anumite acțiuni întreprinse în beneficiului 
echipei, crearea caietului de clasă în care pot fi consemnate activități individuale ale 

 
4 În cele ce urmează se face referire la unele dintre aceste aplicații. Prin urmare, aplicațiile Word, Powerpoint, ca 
și platforma Teams sunt cele disponibile prin intermediul licențelor Microsoft. 
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cursanților. Fig 1 a este un exemplu de gestionare a unor activități de diverse tipuri prin 
intermediul MT.5 

Fig. 1 

 

 
 

3.1. COMUNICAREA VIDEO ȘI AUDIO ÎN CLASA VIRTUALĂ 
La nivel academic, există minimum două cerințe de satisfăcut de către cursant cu privire 
la modalitatea de comunicare în cadrul clasei virtuale. Prima se referă la mijlocul digital 
selecționat, de preferat calculatorul / computerul de tip laptop / desktop sau tableta cu 
tastatură și, dimpotrivă, nu telefonul. Telefonul inteligent este o soluție de compromis, 
care se cere pe cât posibil evitată și eliminată. O parte dintre facilitățile platformei MT 
sunt greu de utilizat pe telefon, ea fiind concepută ca instrument digital de colaborare în 
medii instituționale, deci prin intermediul echipamentelor digitale dedicate (computer). 
Cea de a doua se referă la contactul propriu-zis, video și audio. Este indicat ca 
interacțiunea didactică să aibă loc permanent în mod audio-video, cu microfonul activat 
doar pentru secvențele de monolog sau intervenție dialogată și dezactivat sau limitat în 
restul interacțiunii.6 De altfel, facilitățile de gestionare MT permit profesorului care a creat 
echipa să gestioneze microfonul membrilor. Interacțiunea lingvistică este însă o 
caracteristică a cursurilor de limbi străine, ceea ce face ca adesea să fie necesară utilizarea 
nelimitată a microfonului2 

3.2. COMUNICAREA ÎN ECHIPĂ ÎN CLASA VIRTUALĂ 
Activitățile de colaborare și de echipă în clasa virtuală pentru dialoguri, jocuri de rol, 
simulări etc. se pot realiza prin crearea de către profesor, anterior activității în clasa 
virtuală, a unor canale secundare canalului de bază General creat automat în cadrul 
fiecărei echipe. (V. fig. 2a) Interacțiunea și comunicarea între cursanți este posibilă ți prin 

 
5 De la stânga la dreapta și de sus în jos, echipele prezentate în captura de ecran din Fig. 1 pentru a ilustra modul 
de lucru MT corespund : cursurilor semestriale predate de un formator (primele patru), consultațiilor și 
tutorialelor pe anumite tematici, corelate cu tipologia competențelor (gramatică, vocabular – următoarele două), 
activităților complementare (ateliere, momente culturale – următoarele patru și ultimul), precum și stagiilor sau 
întâlnirilor de formare de formatori (activități care nu implică studenții, ci doar formatorul, pentru perfecționare, 
în cazul exemplificat). 
6 Contactul video poate fi întrerupt temporar în timpul lecției virtuale în cazurile în care calitatea conexiunii 
digitale este inferioară și este nevoie de difuzarea / vizionarea, de exemplu, a unui clip video. 
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intermediul canalelor private de comunicare, de tip chat, la care însă profesorul nu are 
acces. Canalele pot fi create și pentru a furniza informații generale despre curs, o 
bibliografie indicativă și eventuale suporturi didactice, precum și pentru a oferi cursanților 
posibilitatea, între întâlnirile programate, să desfășoare scurte activități de (re)imersie 
lingvistică (v. fig. 2b, în care apar canalele corespunzătoare ședințelor semestriale și un 
test de efectuat după audierea unui clip audio disponibil pe Internet. 

 

4. FORMAREA COMPETENȚELOR DE LIMBĂ ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ 
Exemplul ales spre a ilustra un posibil demers pedagogic se referă la limba română ca 
limbă străină (LRLS) predată în universități din străinătate în cadrul lectoratelor 
Institutului Limbii Române.7 Din acel context sunt preluate exemplele prezentate în 
figurile din studiu. 

4.1. INTEGRAREA SUPORTURILOR DIDACTICE, A COMENTARIILOR, A EXPLICAȚIILOR ȘI A 
ACTIVITĂȚILOR FRONTALE ÎN DOCUMENTE WORD 
În clasa virtuală, una dintre activitățile cele mai consumatoare de timp și energie pare a fi 
utilizarea suporturilor didactice tradiționale concomitent cu suportul de comunicare 
digitală – calculator, laptop sau tabletă. Atenția profesorului și a cursanților în domeniul 
limbilor străine se distribuie mai greu în mediul digital între diversele suporturi pentru că 
interacțiunea este de fapt mediată, iar tabla tradițională sau alte auxiliare didactice nu sunt 
direct accesibile cursantului, ci doar prin intermediul platformei de colaborare și 
comunicare și al instrumentului digital, ceea ce complică lucrurile. În vederea diminuării 
eforturilor de preluare a informației de către cursant și evitării distribuției atenției acestuia 
concomitent către suportul didactic și mediul digital, a fost conceput un instrument care să 
permită concentrarea eforturilor și energiei. Designul propus și utilizat în decursul unui 
semestru la toate cursurile a integrat mai multe tipuri de informație prelucrată anterior și 
în timpul lecției virtuale într-un singur document Word în care am furnizat cursanților: 1) 
materialul de bază, de altfel disponibil în format tradițional prin intermediul suportului (de 
tip manual, fișă de lucru, caiet de exerciții etc.) pe care tradițional cursantul îl primește sau 
se presupune că îl are; 2) comentariile, explicațiile și răspunsurile profesorului la întrebări 
/ nelămuriri ale cursantului, care în mod tradițional se regăseau sub forma notițelor de pe 
tablă (eventual proiecție video din computer); 3) activități de fixare a conținuturilor 
lingvistice preconizate a fi desfășurate frontal sau individual (inclusiv după lecție, ca 
teme).  

În fig. 3 este prezentat un diapozitiv (slide) dintr-o prezentare Powerpoint, introdus prin 
captură de ecran într-un document Word. Utilizarea capturilor de ecran pentru a include 

 
7 În special, lectoratul ILR de limbă și cultură română de la Universitatea Johannes Gutenberg din Mainz. 
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imagini în documentul Word este o soluție rapidă și eficientă care permite decuparea 
suprafețelor relevante dintr-un document mai amplu selectând de pe ecran ceea ce prezintă 
interes pentru obiectivele didactice propuse. 

Fig. 3 

 
 

În fig. 4a și 4b este prezentat documentul digital realizat ca fișă de lucru pe baza 
conținuturilor transmise și discutate (v. fig.). Conținuturile didactice sunt transpuse în 
document Word pentru activitatea frontală din clasa virtuală. Întrebările sunt adresate de 
studenți colegilor; fiecare student numește un coleg pentru a răspunde. Coloana din 
dreapta este pregătită (fig. 4a) pentru răspunsurile la întrebări, reprezintă „Tabla” și este 
utilizată de profesor în clasa virtuală pe măsură ce apare nevoia de clarificare a unor 
conținuturi. Existența acestei coloane face inutilă utilizarea zonei de conversație între 
membrii echipei, în care informația este temporar valabilă, pentru ca apoi să trebuiască 
identificată prin căutări succesive și, eventual, preluată de studenți. Coloanele din 
documentul Word permit să fie înscrise de profesor soluții, variante, după ce cursanții 
propun răspunsuri, incluzându-se în document comentariile și explicațiile de gramatică și 
de vocabular (fig. 4b).  

Fig. 4a 
 

 
 



 
 

226 

Designul documentului permite vizualizarea simultană a celor trei categorii de input 
lingvistic: A) declanșator (coloana din stânga); B) de practică (coloana din mijloc); C) de 
fixare a cunoștințelor și comentarii, inclusiv introducere de informații noi (coloana din 
dreapta). 

Fig. 4b 
 

 
Facilitățile Word permit formatări rapide ale conținuturilor lingvistice în moduri diverse: 
în fig. 4b sunt folosite marcaje grafice pentru a releva anumite particularități: culori 
(pentru genuri și convenții ortografice8 paralele), caractere aldine (structuri gramaticale / 
sintactice, topică). 

În comparație cu utilizarea spațiului disponibil în secțiunea de Chat a platformei MT (și a 
altor platforme de colaborare), documentul Word cu cele trei coloane – care pot deveni 
două sau patru, în funcție de necesități – are avantajul de a păstra atenția cursantului și a 
profesorului într-o singură zonă. Această zonă include și valorifică în mod eficient diverse 
tipuri de input lingvistic și corespunde unor activități didactice distincte fără a fi nevoie de 
schimbarea permanentă a interfeței de lucru. 

Aceleași posibilități le oferă și exploatarea clipurilor video care redau melodii interpretate, 
al căror text poate fi abordat în cadrul cursului practic de traduceri. Documentul din fig. 5 
ilustrează un parcurs didactic dirijat de profesorul formator și realizat de cursanți: 1. 
audiția videoclipului (cu subtitrare) 2. înțelegere parțială (prin corelarea conținuturilor 
vizuale, audio și text din subtitrare), 3. relectură (coloana din stânga), 4. traducerea orală a 
unor fragmente de text (coloana din dreapta), 5. consemnarea variantelor acceptabile (și 
acceptate). A doua parte a parcursului didactic e reprezentată de tema de traducere – 
pentru care se furnizează elementele din coloana din mijloc – 6. traducerea textului (cu 
dicționar). În următoarea „clasă virtuală” sunt consemnate în coloana din dreapta 7. 

 
8 O parte din conținuturile didactice din cadrul respectivei unități a fost dedicată conștientizării de către studenți 
a particularităților scrierii în limba română contemporană prin utilizarea în paralel, de publicații și edituri 
diferite, a normelor Academiei Române și a vechilor convenții de scriere (inclusiv de pronunțare): distincțiile â-î, 
sunt / sînt... etc. 
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soluțiile de traducere propuse de cursanți și revizuite de profesor. La sfârșitul activității, 
studenții au putut regăsi în dosarul cu materiale de suport documentul integral.  

Fig. 5 

 
 

 4.2. FOLOSIREA CAIETULUI DE NOTIȚE ȘI TEME MT  
Fig. 6 ilustrează fragmente de teme realizate de studenți în caietul personal de pe 
platforma MT, corectate de profesor și discutate apoi în cadrul consultațiilor, tutorialelor 
sau într-o ședință de clasă virtuală. În marea majoritate a cazurilor, explicațiile furnizate 
de profesor în caietul unui student au fost preluate în documentele prezentate frontal în 
clasa virtuală, ca, de exemplu, în cazul ilustrat mai jos, paradigmele verbale pentru a (se) 
juca. 

Fig. 6 
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 4.3.LUCRUL ÎN MINI-GRUPURI ALE ECHIPEI MT 
În cadrul platformei MT pot fi realizate activități de colaborare între cursanți pentru a 
suplini lucrul în grupuri mici de 2-3 persoane din mediul tradițional. În mod automat, 
odată cu crearea unei echipe, se creează un canal General care permite comunicarea cu și 
între cu și între toți membrii grupului sau o parte dintre aceștia. Fiecare echipă creată pe 
MT are posibilitatea de a realiza interacțiuni conversaționale în scris sau sub formă de 
sesiuni video datorită facilității de creare a canalelor suplimentare. Canalele suplimentare 
permit gestionarea activităților în grupe mici de doi-trei cursanți – și chiar individualizat, 
cursant-profesor, sub formă de mini-tutorial dedicat și personalizat. Rolul canalelor este 
de a permite mai multe interacțiuni simultane între membrii echipei în timpul clasei 
virtuale, cu posibilitatea ca profesorul să participe – să pășească – în orice moment al 
intervalului de timp alocat grupului de lucru în mini-clasa virtuală construită în jurul 
interacțiunii a doi-trei cursanți. O situație concretă de gestionare a activității grupurilor pe 
canale distincte pentru a favoriza comunicarea între cursanți în limba țintă are mai mult 
componente de planificare, întreținere, post-editare și evaluare. Activități interesante, care 
pot fi înregistrate pe fiecare canal pentru fiecare mini-grup, sunt răspunsurile la întrebări 
personale pornind de la un input lingvistic de tip text sau document autentic. Un exemplu 
de activitate de mini-grup care favorizează interacțiunea în clasa virtuală este cel din fig. 
7. 

Fig. 7 
 

 
 

O primă etapă este reprezentată de identificarea tipului de activitate pentru lucrul în grup – 
de regulă interpretări de dialoguri, conversații, jocuri de rol, răspunsuri la întrebări 
pornind de la un text dat sau activități de creație lingvistică adaptate nivelului, de la 
simple fraze până la mici texte redactate în tandem. Pentru fiecare activitate de grup, se 
presupun că profesorul asigură indicații și furnizează explicații cu privire la dificultăți de 
vocabular, gramatică sau de înțelegere a cerințelor.  

CONSIDERAȚII FINALE 
Trecerea în revistă a modalităților de lucru în clasa virtuală în situații de criză are drept 
scop relevarea unor avantaje ale transferului în mediul digital al activităților didactice de 
formare a competențelor de comunicare într-o limbă străină, de exemplu, la nivelele A1-
B2 CECRL.  

Prezentarea sumară a câtorva avantaje care pot fi exploatate fără cunoștințe tehnologice 
complexe și care sunt atât la îndemâna formatorului, cât și a cursanților nu are drept 
rațiune avansarea opiniei că mediul digital e preferabil mediului educațional tradițional. 
Obiectivul acestor rânduri este de a recunoaște caracterul complex, complet și benefic al 
actului didactic desfășurat chiar în condițiile limitării sau dispariției interacțiunii directe în 
spațiul educațional tradițional. Dincolo de unele neajunsuri și pierderile mai mult sau mai 
puțin imaginare din actul educațional, există și un câștig de partea profesorilor, 
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studenților, elevilor, societății, în ansamblul ei. Situația din mediul educațional și 
continuitatea actului de instruire este de departe mai favorabilă decât cea din economie, 
artele spectacolului etc. Din fericire, tehnologia susține acest act, așa cum studiul de față a 
încercat să arate la o scară foarte mică. Permițând interacțiunea și, mai ales, dezvoltarea și 
inovarea unor practici, tehnologia digitală devine fundamentul unor tradiții complet 
reînnoite și progresiste de formare și dezvoltare de competențe. În ciuda neplăcerilor, a 
pierderilor provocate de virtualizarea și digitalizarea actului educațional, a dezavantajelor 
și a dificultăților, în domeniul predării-învățării limbilor străine există cu certitudine 
aspecte care ne-ar fi rămas străine fără experiența impusă de digitalizarea recentă. Cu 
siguranță, cele mai multe rămân de descoperit. 
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ABSTRACT 

The present paper is centred around the importance of video materials for 
teaching Romanian as a foreign language, both offline and online. It is a well-
known fact that the aim of the Bologna Process is the creation of a European area 
of higher education by rendering the standards of university studies and those 
that guarantee the quality of education more comparable and more compatible 
around Europe, in line with the Lisbon Recognition Convention. All these 
changes have lead to important transformations of the educational system. It is 
from this perspective that our study analyzes the use of video materials in 
teaching Romanian as a foreign language. We believe that such initiatives have 
more advantages than disadvantages; they are highly profitable, contributing to 
the achievement of both instructive and attractive lessons and creating an 
enthusiatsic and effervescent climate, indispensible for reaching the established 
didactic goals. No matter how interesting the texts chosen by the teacher for the 
production or reception of an oral or written message might be, the student’s 
reaction will be totally different when the sound is accompanied by a moving 
picture. It should also be mentioned in this connection that the practice of the 
process of teaching-learning-assessment demonstrates that including any kind of 
informational technologies into the lessons of Romanian as a foreign language 
does not lead to the elimination of the teacher’s role in education, especially as 
far as his interaction with students in the virtual environment is concerned. 

KEYWORDS 

process of teaching-learning-assessment, methodology, virtual environment, 
video-(audio) materials, motivation, reception 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

Prezenta lucrare se inspiră din subiectul generos al activităților de învățare a limbii 
române ca limbă străină cu scopul de a aduce în discuție probleme cheie legate de 
procesul de predare-învăţare-evaluare în câmpul universitar românesc și pentru a invita 
cititorul la considerații ulterioare asupra subiectului. Se știe că scopul procesului de la 
Bologna este crearea zonei europene de învățământ superior, făcând standardele de studii 
universitare și standardele de asigurare a calității comparabile și compatibile în toată 
Europa, în special în conformitate cu Convenția de recunoaștere de la Lisabona. Toate 
aceste schimbări au dus la transformări importante în cadrul sistemului educațional. Acest 
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demers răspunde cu brio dezideratului prevăzut de Cadrul european comun de referinţă 
pentru limbi, dacă este să invocăm rolul de actor social atribuit celui care învaţă o limbă 
străină, actor care are de îndeplinit sarcini nu doar de natură lingvistică, în circumstanţe 
date şi în interiorul unui domeniu  specific de acţiune, ci şi de natură socială ori culturală 
(CECR, 2001:15). În acest context modern, de evidențiere a individualității, tehnologia 
informației devine un sistem pentru a concepe, realiza și evalua un proces educațional. 
Această lume virtuală combină într-un mod interactiv resursele umane și materiale în 
vederea realizării obiectivelor cerute de ,,noua educație” (Bourron Y.; Denneville J., 1999: 
32). Această modalitate de concepere a actului educațional nu este nouă nici în România, 
fiind promovată sub conceptul de B-learning (Marinescu, 2016: 43), inclusiv în studiile 
literare, încă din anii 1990. 

În această cheie, ne-am propus să analizăm utilizarea suportului video în cadrul lecţiilor 
de RLS. Astăzi, secvenţele video fac parte tot mai des din suporturile pentru cursurile de 
RLS. Metodologia de întrebuinţare a unei secvenţe video în procesul de predare-învăţare-
evaluare a RLS este variată şi permite iniţierea cursantului, formarea unor mecanisme sau 
chiar automatisme atât din punctul de vedere al limbii țintă, cât şi în diferite aspecte 
culturale ale poporului vorbitor de limbă română: Video-ul constituie un mijloc puternic 
de contextualizare a discursului audiat, de aport a unor indicii extralingvistice, permite 
studenților să-și construiască un repertoriu de vignete culturale asociate unor situații de 
enunțare. Pe scurt, este o oportunitate de a situa limba și de a o expune (Hoven, 1999: 
83). 

Imaginea însoțită de ascultare a devenit un obiect de studiu pentru cei ce învaţă o limbă 
străină. Documentele audio-vizuale îl confruntă pe studentul străin cu situaţii care îi 
permit nu numai să-şi îmbunătăţească înţelegerea şi exprimarea orală, ci şi să-şi dezvolte 
noi competenţe (Lăpădat, 2010: 174-179). Utilizarea audio-vizual-ului la ora de RLS ajută 
actul pedagogic având de-a face cu un curs mai atractiv pentru studenți, cel mai adesea 
obişnuiţi cu metodele clasice. Pentru folosirea documentului audio-vizual într-un curs de 
RLS esenţial este faptul că profesorul nu devine specialist în studiul media, ci demersul 
său are în vedere atât natura lingvistică vocală și gestică a oralităţii limbajului, cât şi 
dimensiunea interacţională în învăţarea unei limbi străine, aşa cum subliniază şi T. 
Lancien (Lancien, 2004: 51). Este, credem, orientându-ne după rezultatele pozitive 
înregistrate de didactica modernă (Nimigean, 2012: 3) şi de cele ale propriei noastre 
practici, o componentă indispensabilă oricărui proces de învăţare  ghidată  a RLS, proces 
cu finalitatea-i riguros delimitată, aceea de a asigura eficienţa actului de comunicare reală:  

Materialele de studiu îmbracă toate formele ce se pot dovedi utile, trecând prin toate 
tehnologiile posibile, de la fila de hârtie a manualului la CD (-ul eventual aferent), de la 
documentul electronic inert de tip .doc, .pdf, la cel semidinamic de tip .pps ori .gif, însoţit 
sau nu de secvenţa audio, la cel dinamic de tip videoclip şi film, cu posibilităţi de 
interacţiune / corectare/ (auto)evaluare sau nu” (Nimigean, 2013: 202, 203). 

Fără îndoială, intervenţia noastră nu are pretenţia de a fi prima încercare cu privire la 
această problemă (Strah, 2012). Prin importanţa ei, în cadrul strategiei didactice, ea a 
trezit curiozitatea multor cercetători care au oferit, prin contribuţiile lor, soluţii şi orientări 
pertinente (Tudor, 2012: 37, Gheorghiu, 2020). 

Lucrarea discută probleme ce apar în sala de curs, atât pentru profesori, cât și pentru cei 
care învață, drumul parcurs fiind nu doar o tehnică, ci şi o artă dificilă ce presupune o 
cunoaştere profundă a legităților limbii şi vorbirii, a mecanismelor psiholingvistice şi 
psihopedagogice ce guvernează procesele de comunicare verbală şi nu ignoră multitudinea 
factorilor implicaţi în sistemul de transmitere-receptare a actelor comunicative și la 
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nivelul de relaţie între limbă şi concepte de civilizaţie şi cultură, de data aceasta, totul, în 
mediul online.  

Suportul video - dispozitiv de contextualizare a competențelor de exprimare orală - 
presupune o varietate de exerciţii, ca să se evite tehnicile de predare ce au devenit rutină 
și, în acest sens, există multe altele ce ar putea fi explorate după cum menţionează, în 
cartea sa, C. Compte (Compte, 1993: 43-53). 

Motivația prezentării avantajelor și a dezavantajelor suportului video în predarea RLS 
izvorăște din experiența utilizării acestei metode de învățare în vederea predării limbii 
române pentru studenții internaționali. Ne dorim să subliniem importanța implicării a cât 
mai multor stimuli pentru o învățare eficientă și de calitate, suportul video fiind un 
material excepțional de bun care îi provoacă pe studenți să ofere un răspuns senzorial sau 
comportamental. Sarcina educaţiei şi a formării bazate pe noile tehnologii ale informaţiei 
şi comunicării nu este de a demonstra că are rezultate imediate într-o întrecere cu alte 
tipuri de sisteme educaţionale (Istrate, 2000: 39), ci de a substitui o parte din structurile 
actuale cu un nou, probabil superior, spectru de performanţe, în întâmpinarea 
schimbărilor inerente ce au loc în cultură şi civilizaţie. 

Corelând teoria inteligențelor multiple elaborată de Gardner (Howard Gardner), cu 
studiile întreprinse de Wiman et Merierhenry (Raymond V. Wiman, Wesley C. 
Meierhenry), încă din 1969, prin care este susținută ideea conform căreia 50% din 
informația memorată provine pe cale audiovizuală, subliniem, așadar, necesitatea folosirii 
suportului video în predarea RLS unde se creează o imagine mentală care, asociată cu 
sunetul, consolidează informația primită. Faptul că imaginile sunt în mișcare reprezintă un 
punct forte al învățării, viteza de succesiune a imaginilor într-un video prezentând un 
aspect dinamic care poate avea un efect pozitiv asupra atenției întrucât ochii sunt atrași de 
mișcare.   

Vom prezenta în lucrarea de față motivele pentru care învățarea prin video oferă rezultate 
pozitive și vom oferi câteva modalități de valorizare a suportului video în predare.  

Suportul video în procesul de predare-învăţare-evaluare a RLS poate fi folosit în orice 
moment al lecţiei:  

- la început, ca punct de plecare al unei ore, având ca scop studierea lexicului;  

- la mijlocul ei, în etapele de aprofundare a cunoștințelor şi de anticipare a unor date noi;  

- la sfârșitul lecţiei, la consolidarea cunoştinţelor predate sau ca mijloc practic de aplicare 
a cunoştinţelor bazate pe reguli.  

Astfel, suportul video devine un excelent „mijlocitor” în procesul de recapitulare, reluare 
şi îmbogăţire a temelor studiate anterior, fiind un instrument interesant în baza căruia 
studenții pot învăța prin puterea exemplului, având acces la experiențele multiple 
încorporate în materialele video; în actualitate, mediul online face posibil și acest lucru: 
„...setting is very important; to have to take part in real communicative situations in order 
to improve their linguistic performance in the specialized language, necessary for their 
future studies” (Ciornei; Dina, 2018: 2058). Prin folosirea suportului audiovizual, 
studenții sunt motivați să-și mențină atenția concentrată pentru mai mult timp, deoarece li 
se stimulează curiozitatea și atenția prin conținuturile prezentate, purtătoare de sens și 
coerență, favorizând plăcerea de ascultare și înțelegere a limbii străine folosite.  

Accesul la materialul audio-video poate fi atât fizic, cât și online. Diferite platforme de 
învățare și comunicare, e.g. Skype/ MS Teams Google Meets/ Zoom/ Webex și 
alternative folosite de profesori, precum Edmodo, EasyClass și ClassDojo oferă astăzi 
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accesul spre învățarea vizuală și auditivă, fără a exclude prezența și rolul profesorului în 
educație (Chirilă, 2017: 153). Corelarea acestor două tipuri de învățare cu cele inter- și 
intra- personale și cele lingvistice duce la rezultate foarte bune în procesul de predare a 
RLS. Materialul audiovizual dă șansa studenților să observe și să analizeze atât modul de 
articulare în limba română prin labio-lectură, având posibilitatea de a înțelege și de a 
percepe mesajul verbal, cât și pronunția nativă a limbii, procesul de învățare fiind astfel 
facilitat. Mai mult, expresiile feței în timpul vorbirii pot fi de asemenea analizate, 
extrăgându-se astfel un set de informații necesar învățării.   

Când punem în balanță avantajele și posibilele obstacole survenite în utilizarea suportului 
audio-video în RLS, primele prevalează negreșit, fiind nu doar util în predarea-învăţarea-
evaluarea RLS, ci, de cele mai multe ori, chiar indispensabil, atâta timp cât: 

- le oferă studenţilor situaţii reale, autentice, le menține interesul și îi motivează, deoarece 
un bun educator este mai ales acela care ştie să se servească şi să servească sistemul 
motivaţional al celui pe care îl îndrumă (R. Muechielli 1982: 76); 

- avându-l la îndemână, studentul internațional poate vedea și sesiza mai lesne și rapid 
fapte altfel greu de explicat în cuvinte (de pildă, atunci când sunt predate lucruri abstracte, 
cum ar fi trăsături morale şi/sau stări sufleteşti). Accesul la un curs video pe care studentul 
îl poate consulta oricând dorește și are nevoie oferă ocazia fiecăruia de a-și urma propriul 
ritm; 

- prin caracterul său autentic, îi instruiește și pregătește pe alolingvi pentru situaţii reale 
analoge, cum ar fi un material actual despre învăţământul la distanţă, înregistrat în timp 
real, de exemplu, în contextul pandemiei de coronavirus.  

Alte câteva argumente pentru care suportul audio-video, în predarea RLS, ar trebui să aibă 
o pondere mai mare în economia unei lecții, în „defavoarea” obstacolelor, ar putea fi 
faptul că, prin intermediul acestuia:  

- li se pot prezenta studenților evenimente/situații variate, într-un timp relativ scurt; în 
acest sens, se pot organiza, inclusiv, dezbateri cu privire la situații reale imediate (de 
exemplu, pandemia și modul în care este aceasta gestionată, în diferite state ale lumii); 

- profesorul obține „efectul de imagine” mult mai simplu și eficient, iar pentru studenţi – 
participarea devine atractivă și activă; 

- poate fi folosit şi ca act demonstrativ în urma achiziționării cunoştinţelor statice ale 
limbii, fondate exclusiv pe noţiuni de gramatică prezentate în timpul lecţiei; teoria dublată 
de „practică” prin vizualizare devine mai interesantă, iar motivaţia sporită va duce la o 
învățare mult mai rapidă și plăcută a elementelor RLS; 

- suportul scris dispune de flexibilitate într-o mai mică măsură; totuși, prin funcția share 
screen sau (web/online) whiteboard, studentul reușește să dezvolte, pe lângă aptitudini de 
scriere și aptitudini de tehnoredactare, în limba țintă; 

- prezenţa „datelor autentice” duce la o motivaţie sporită, drept pentru care feedback-ul va 
fi mult mai bun. Studii de psihologie motivaţională şi de didactică pentru predarea 
limbilor (Rheinberg, 1997, Titone, 1976, Ciliberti, 1994, Caon, 2006, Puren, 2013) au 
demonstrat importanţa pe care o are motivaţia intrinsecă corelată cu plăcerea şi 
curiozitatea pentru favorizarea unui proces de învăţare profund şi de durată. Nu există 
achiziţii lingvistice în lipsa motivaţiei care provine în principal din trei surse: plăcerea, 
nevoia şi datoria. 
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- cursanții sunt atrași de conţinutul sau tema materialului, astfel încât „mecanismul lor de 
receptare” se declanşează automat fiind stimulat de formatul audio-video; 

- completarea reciprocă a aspectelor verbal şi non-verbal ale discursului explicitează mult 
mai clar şi simultan o serie de sensuri, pe care textul scris le poate prezenta doar succesiv 
(de exemplu, în vizionarea unui videoclip despre recomandările de prevenire a virusului 
SARS-COV-2, studenții s-au arătat mult mai receptivi și au demonstrat o înțelegere mai 
bună a normelor decât în cazul simplei lecturi a acestora); 

- studenții își pot îmbunătăți competențele de producție orală prin observarea conexiunii 
între modul în care se articulează și modul în care se pronunță anumiți termeni, în limba 
română;  

- accesul la expresiile feței, la gesturi, la tonalitate, în momentul în care se comunică un 
anumit conținut, stimulează capacitatea de înțelegere și ajută la decodarea mesajului 
global. Elementele nonverbale ajută la descifrarea sensului unui mesaj.   

- în vorbirea curentă a unui nativ, utilizată într-un video, sunt folosite structuri lingvistice 
fixe și specifice limbii. Pe lângă vocabular, acestea parvin studenților natural, facilitând 
modul lor de exprimare în limba respectivă, prin faptul că sunt prezentate într-un anumit 
context, în secvențe purtătoare de sens. Un video reprezintă un mediu sonor autentic în 
care receptorii plonjează ca într-o baie lingvistică.  

Prin urmare, suportul audio-video în predarea RLS are o importanță considerabilă în 
procesul de înţelegere, în dezvoltarea vorbirii, actul particular și concret al subiectului 
care folosește limba, fie pentru a se face înțeles, fie pentru a înțelege (Frâncu, 2016: 18), 
dezideratul suprem al ambilor actanți în procesul de studiere a RLS (profesor/student), 
precum şi în percepţia interculturală, datorită posibilităţii de comparaţie, aspect definitoriu 
la disciplina Identitate culturală românească. Văzută din perspectiva unei accepţii ample, 
drept identitate individuală care trebuie asumată, cultura reprezintă pentru fiecare dintre 
noi strategia de a trăi şi de a ne adapta în societate (Căpraru, 2018: 9). Din perspectiva 
străinului, civilizaţia şi cultura unui popor sunt nu doar o problemă de cunoaştere, ci şi de 
sensibilizare. Descoperindu-le valorile, în formele şi cu coloritul lor propriu, el surprinde 
simbolurile mari ale destinului uman şi îl ajută să participe, mai viu şi mai competent, la 
marile dezbateri ale timpului nostru. 

Printre posibilele obstacole survenite în momentul utilizării suportului audio-video, la 
orele de RLS online, acceptăm următoarele: 

- relativa „dezumanizare” (Tomescu, 2008: 19) a cursurilor; 

- dificultatea de a obţine anumite materiale din suportul video, fie pentru că sunt greu de 
găsit, fie ca o consecință a legii copyright-ului;  

- vizionarea în grup poate face uneori dificilă perceperea sunetului, întrucât se multiplică 
căile de emitere și de recepție; 

- realizarea unui video poate fi consumatoare de timp, atâta timp cât nu există o prealabilă 
selecție și testare a matierialului folosit; 

- dimensiunea prea mare a materialului riscă să inducă studenţilor o stare de pasivitate, 
total contraproductivă;  

- orarul online poate suferi modificări din cauza defecțiunilor tehnice survenite la unul 
dintre participanți; 
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- calitatea imaginii şi calitatea sunetului pot fi, uneori, îndoielnice, de aceea se va încerca 
îmbunătățirea prealabilă a calității materialelor, dacă este posibil; 

- defecţiunile tehnice imprevizibile pot prelungi sau chiar anula secțiunea rezervată pentru 
derularea suportului audio-video. 

Printre modalitățile de utilizare a suportului video în predarea RLS putem numi: 

- stoparea derulării suportului video într-un anumit moment cheie, moment în care îi 
putem întreba pe cursanți ce cred ei că se poate întâmpla ulterior; este o activitate extrem 
de captivantă, în care studenţii se vor grăbi să se implice cu mult entuziasm. Chiar și 
online, „oamenii secolului în care trăim sunt la o distanță de un click unii față de alții, [...] 
și vorbim aici de activități atât în variantă individuală, cât și a celor în variantă grup” 
(Ioniță, 2011), astfel, putem grupa studenții în echipe care vor improviza scenarii, cu 
microfoanele închise, pentru echipele adverse, lucrând și pe perechi sau în grup, ca punct 
de pornire a unor mici scenete, care vor face deliciul „interpreţilor” și, bineînțeles, la final, 
filmul se va relua pentru a vedea ce urma să se întâmple de fapt. Segmentarea unui video 
în mai multe secțiuni prin indicarea momentelor cheie oferă un avantaj dublu: în primul 
rând, eliminăm riscul unei supraîncărcări cu informație, în al doilea rând, calitatea 
învățării este îmbunătățită prin faptul că studenților li se oferă ocazia creării unor 
reprezentări mentale ale realității.  

- nararea unor fapte pornind de la enunțul  „Găsiți începutul povestirii vizionate”, sarcină 
ce poate fi rezolvată în orice punct al suportului video: „Găsiți sfârșitul povestirii 
vizionate” sau „Ce s-a întâmplat la mijlocul povestirii vizionate?”. Este o activitate care 
dă prilejul studenţilor (şi profesorului) să-şi dea seama cât au înţeles, să rezume cele 
petrecute, eventual, să comenteze, să interpreteze, să argumenteze şi să contra-
argumenteze, discuţia evoluând uneori, fără voie, către polemică, o excelentă ocazie ca 
studenţii să se implice şi mai mult;  

- exersarea prin completarea spațiilor libere, când, într-o primă variantă, împărţim suportul 
video, de preferat unul scurt, în două părţi, iar pe studenţi – în două echipe: una – va 
viziona prima parte a materialului, pe o platformă de comunicare, cealaltă va viziona 
partea a doua, pe altă platformă, în același timp. Apoi, cele două echipe vor căuta să-şi 
pună întrebări şi să afle cât mai multe despre partea nevizionată. În final, fiecare echipă va 
trebui să rezume principalele elemente din partea despre care a obţinut informaţii de la 
colegi. O altă variantă de exercițiu ce presupune completarea spațiilor libere este aceea în 
care o echipă vizionează suportul video fără sonor, iar cealaltă echipă ascultă doar 
sonorul, fără imagine. Activitatea primei echipe va consta din conceperea unui dialog, pe 
bază de deducţie, bazat pe imaginile vizionate, în timp ce a doua echipă va avea de descris 
posibile scene care ar însoţi dialogul pe care l-au audiat. Activitatea se poate extinde, 
ulterior, la o discuţie în care cele două echipe vor încerca să afle detalii despre aspectul 
care le lipseşte: sonor sau vizual. În final, se va relua materialul, de astă dată imagine plus 
sonor, pentru a vedea dacă supoziţiile şi deducţiile celor două echipe se confirmă sau nu. 
Studenților le vor fi stimulate abilitățile de lucru în echipă, cooperarea, coordonarea, chiar 
empatia, dar mai ales inteligența vizuală sau auditivă. Astfel, învățarea este centrată pe 
individ, producându-se la un nivel de adâncime, nu doar de suprafață, iar conceptele de 
limbă desprinse în cadrul lecției se sistematizează și devin parte integratoare a individului.  

- vizionarea imaginii fără sonor, lipsite de dialog sau comentarii, bazată pe deducţie, 
însemnând ca studentul internațional să ghicească ce se întâmplă, ce se discută, care este 
starea de spirit a interlocutorilor – se va încerca caracterizarea fizică şi psihologică a 
persoanelor din imagine, se vor atribui replici  personajelor, în funcţie de interpretarea 
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imaginii etc. Apoi, în cele din urmă, se va relua suportul video cu sonor, comparând dacă 
soluţiile studenţilor au fost aproape de adevăr; 

- ghicirea intențiilor este o activitate similară predicţiei, doar că se concentrează asupra  
persoanelor/personajelor despre ale căror intenţii studenţii vor face presupuneri. Discuţia 
poate deveni extrem de pasionantă, pe măsură ce studenţii vor încerca să-şi argumenteze 
opţiunile, în funcţie de opinia lor despre personaj, despre trăsăturile de personalitate ale 
acestuia, de circumstanţe etc. În eventualitatea că se obţin mai multe „fire epice”, este 
interesant de ştiut ce deznodământ anticipează grupa pentru fiecare dintre acestea. Se 
cultivă, astfel, o atitudine pozitivă față de comunicare și este stimulată, în același timp, 
încrederea în propriile abilități de comunicare; 

- asimilarea/recapitularea vocabularului legat de sentimente: se dă o listă cu acestea şi se 
pune întrebarea: „Care dintre aceste sentimente sunt prezente în secvenţa proiectată?” Ca 
o extensie, se pot discuta familiile de cuvinte derivate din substantivele respective sau se 
pot comenta situaţiile care au dus la apariţia acelor sentimente;  

- vizionarea tematică: îi împărțim pe toți cursanții în mai multe grupuri şi se trasează 
fiecăreia misiunea de a urmări suportul video,  concentrându-se asupra unui anumit 
aspect: un anumit personaj, firul epic, descrieri, vestimentaţie, circumstanţe etc.; 

- stop-cadrul, analogul imaginii fixe de tip fotografie, cu avantajul de a relua la final 
derularea materialului spre a verifica predicţiile, spre a confirma sau infirma supoziţiile, 
spre a face comparaţii ş.a.m.d. Astfel instruiți, studenţii vor omite în mare măsură celelalte 
aspecte, concentrându-se doar pe cel care le-a fost distribuit,  drept urmare, discuţia finală 
între grupuri pentru obţinerea informaţiei lipsă promite să fie una dintre cele mai 
interesante; 

- organizarea unor jocuri de rolcând, după încheierea vizionării, cu elemente extrase din 
suportul video, studenţilor li se cere să reproducă unele scene, mult simplificate sau, 
dimpotrivă, îmbogăţite cu improvizaţii, în funcţie de nivelul cursanților internaționali; role 
play-ul ca activitate finală poate fi narativ, dar şi creativ, în momentul în care studenţii 
primesc misiunea de a utiliza aceleaşi personaje într-un scenariu propriu; pentru astfel de 
activităţi grupa se împarte în „scenarişti”, „regizori” şi „actori”. După un anumit timp 
alocat repetiţiei cu microfoanele închise, pentru echipele aflate în competiție, 
„spectacolul” poate începe;  

- reluarea suportului video pe porţiuni sau în întregime cu scopul de a fixa elemente de 
vocabular utilizate în cursul lecţiei, astfel încât vizionarea să decurgă de această dată fără 
lacune; vizionarea nu va constitui un scop în sine, ci unui procedeu didactic; 

- comentarea orală a materialului vizionat cu întrebări declanşatoare pentru comunicare 
liberă – un exercițiu extrem de util, mai ales, la disciplina Redactare și compoziție, unde 
unele răspunsuri pot fi trecute și în scris. Mai mult, unul din scopurile acestei activități 
mai poate fi și dezvoltarea sensului critic asupra unei realități, gândirea autonomă și 
reflexivă în raport cu mesajul unui video. Scopul major al activităţii noastre didactice ne 
obligă să nu mai abordăm limba română, în cadrul orelor cu studenţii străini, doar prin 
învăţarea mecanică a vocabularului şi însuşirea regulilor şi formelor sistemului ei 
gramatical; finalitatea ştiută şi riguros delimitată a acestei activităţi ne îndeamnă să-i 
ajutăm pe studenţi să devină capabili în a extrapola cunoştinţele dobândite privitoare la 
modul de funcţionare a sistemului limbii române, în comunicarea reală, prin 
recombinarea structurilor preexistente în forme noi determinate de o anumită situaţie 
(Titone, 1971: 34); este vorba, cu alte cuvinte, de asigurarea eficienţei actului de 
comunicare reală ce presupune ca studentul străin să nu se limiteze doar la a primi 
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informație, fie și prin suport video, ci să-şi aducă, şi el, contribuţia, ca factor activ al 
procesului didactic.  

- dezbaterile pe teme interculturalebazate pe suportul video ce s-ar preta la comentarii de 
ordin intercultural: reacţiile şi comportamentul unor persoane sau personaje se pot explica 
sau justifica prin această prismă – un fundament foarte bun pentru comparaţii, similitudini 
şi contraste. Va fi stimulată, mai ales, capacitatea de toleranță și respect față de culturile 
străine studentului. În suportul video, pot fi prezentate detalii ale caracterului național, iar 
studenții vor discuta pe baza materialului făcând comparație cu ceea ce îi definește pe ei 
înșiși.  

- studenții înșiși pot realiza un video prin care pot prezenta specificul lor național celorlalți 
studenți de alte etnii sau religii. Utilizarea suportul video are avantajul de a prezenta într-
un timp cât mai scurt un set de informații și concepte cât mai variat. După prezentare, 
studenții sunt invitați să găsească asemănări și deosebiri între culturile lor. Sunt stimulate 
inteligența inter- și intrapersonală, competențele de reprezentare grafică și poate fi 
verificată capacitatea lingvistică atât a studentului care face prezentarea, cât și a grupului 
care va pune întrebările și va face corelații. Competențele mobilizate în realizarea unui 
video sunt multiple, scrisul pentru a pregăti un text scurt de prezentare, documentarea 
pentru găsirea informațiilor și a imaginilor concludente, lucrul în echipă, capacitatea de 
ascultare, creativitatea, capacitatea de memorare. Singurul dezavantaj al acestei tehnici 
este că procesul de realizare ar putea fi, într-o anumită măsură, cronofag.  

O abordare mai generoasă a noţiunii de competenţă de comunicare interculturală și 
transdisciplinară propun G. R. Tucker,  W. E. Lambert, Springer, Puren (Puren, 1995), în 
opinia cărora dezvoltarea competenţelor de comunicare presupune mai mult decât 
stăpânirea unui cod lingvistic, înseamnă dezvoltarea interesului şi a sensibilităţii către 
valorile şi tradiţiile poporului a cărui limbă este studiată. Am reţinut această definiţie 
pentru că face trimitere la un aspect care nu ar trebui trecut cu vederea în elaborarea 
niciunei strategii didactice, pe care autori ai RLS îl consideră drept segment-cheie în 
învăţarea limbii române, şi anume atitudinea şi orientarea motivaţională a studentului faţă 
de tradiţiile, valorile, simbolurile şi structurile relaţionale ale grupului a cărui limbă o 
învaţă (Libuše Valentová, Emilia David, Klaudia Donkova, Matylda Sokoll, Elena Platon, 
Ana Mihaela Istrate, Anca Ursa etc.). În acest sens, poate fi încurajată chiar traducerea, ca 
strategie de comunicare interculturală (Marinescu, 2012) și ca metodă didactică, chiar și 
măcar pentru a ajuta studentul să se familiarizeze cu anumite nume din sfera literară 
românească. Mai mult, studenții din RLS pot chiar contribui cu foarte mare succes, 
credem noi, prin experiența lingvistică nativă pe care au moștenit-o la realizarea unor 
corpusuri digitalizate pentru traducerea automată. Așa cum susținea și A. Ilie în studiul 
său Fenomenul traducerii între tradiție și evoluție (Ilie, 2017), viitorul traducerii automate 
depinde de colaborarea interculturală.  

Considerăm că iniţiativele de acest gen au mai multe avantaje decât dezavantaje; sunt cât 
se poate de profitabile, contribuind la realizarea unor lecţii pe cât de instructive, pe atât de 
atrăgătoare, ducând la un climat entuziast şi efervescent. Așa cum bine se știe, conform 
teoriei lui Abraham Maslow (Maslow, 2007: 76) și în termenii descriși de Amabile, T. M. 
& Collins și Mary Ann, în 2005 (Amabile; Collins, 2005: 238), mediul relaxant este una 
dintre condiţiile favorabile ale activităţii studentului străin, indispensabil atingerii 
obiectivelor didactice propuse.  

Studenţii vor fi motivaţi să urmărească cu interes suportul video. Aceasta înseamnă că 
materialul trebuie să le trezească atenţia, fie având tangenţă cu profesia lor (de pildă, la 
orele pe limbajele de specialitate, în anul pregătitor, RLS trebuie privită atât ca instrument 
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de comunicare și adaptare la mediul socio-lingvistic românesc, cât și ca instrument de 
receptare și transmitere a mesajului științific, a terminologiei (termenul este definit ca 
unitate a cunoaşterii, în Ciornei, 2019: 12), în funcție de specialitatea aleasă de către 
cursant), fie prezentând unele aspecte ale vieţii cotidiene care nu-i lasă indiferenţi, ci le 
stimulează imaginaţia. Suportul video va fi parcurs într-un ritm adecvat pentru a menţine 
acest interes.  

Vizionarea în întregime a unui material lung induce pasivitate, oboseşte şi diminuează 
interesul, dar urmărirea aceluiaşi material pe porţiuni îi va face pe studenţi curioşi să afle 
continuarea. 

Profesorul trebuie să ştie cum să atragă studenţii în discuţii, să ştie să găsească întrebarea 
potrivită cu care să-i stimuleze să-şi spună opiniile sau să enunţe contra-argumente la 
opiniile colegilor, să ştie să-i invite şi pe cei mai timizi să ia parte la schimbul de opinii. 
Tot inventivitatea profesorului este răspunzătoare pentru găsirea unor căi inedite de 
valorificare a suportului video. Pentru J.-M. Ducrot, în L’utilisation de la vidéo en classe 
de FLE, învățarea unei limbi străine trebuie să fie un proces original, dinamic, un 
instrument de descoperire care participă la construcția personalității și la îmbogățirea 
intelectuală a ascultătorului alolingv. Mai mult decât atât, profesorul trebuie să fie la 
curent cu studiile consacrate teoriei interlimbii pentru a potența astfel creativitatea 
studentului, fără a mai dramatiza elementele de eroare generate în producțiile orale și 
scrise ale acestuia (Andrei; Câșlaru, 2014: 89). Studenţii se vor aştepta să li se pună 
întrebări, dar important este ca întrebările profesorului să-i ia prin surprindere, să nu fie 
banale şi să nu anticipeze un răspuns. Cu cât mai surprinzătoare vor fi întrebările, cu atât 
studenţii vor fi scoşi din „amorţeala vizionării pasive” şi vor dori să participe la discuţia 
de grup.  

Am urmărit, sprijinindu-ne pe propria experienţă, să punem în lumină, prin această 
intervenţie un procedeu metodologic, câteva modalităţi/ tehnici de procesare care ne-au 
ajutat, în practica didactică, să deplasăm accentele de la însuşirea abstractă a modelelor 
lingvistice, la integrarea lor contextual-situativă prin intermediul suportului video. 
Metodologia în cauză se bazează pe vizionarea secvenţei cu sunet, fără sunet sau doar cu 
subtitrare, în dependenţă de nivelul de cunoaştere a limbii de către cursant. Fără a le 
absolutiza, credem că aceste strategii cognitive contribuie la dezvoltarea activismului 
verbal, a independenţei în comunicarea orală şi în scris, a receptivităţii intelectuale, a 
curiozităţii, a flexibilităţii şi diversităţii exprimării, ghidând studentul în direcția 
dezvoltării propriei competențe comunicative Wunderlich 1972: 64-70 apud Ruxăndoiu, 
Chițoran 1975: 180). 

Oricât de interesante ar fi textele alese de profesor ca suport pentru producerea și/sau 
receptarea unui mesaj scris și oral, cursantul va reacţiona cu totul aparte în momentul când 
sunetul se va alătura imaginii în mişcare. Să nu uităm însă că practica procesului de 
predare-învăţare-evaluare demonstrează că introducerea oricărei TIC la orele de RLS nu 
duce la eliminarea rolului profesorului în educaţie, mai ales, în interacțiunea sa cu 
studentul în mediul virtual. Nu rezistă, în situaţia dată, nici opinia unor sceptici care susţin 
că utilizarea calculatorului, în cadrul lecţiilor de RLS, va micşora din cuvântul viu al 
profesorului, va diminua partea de comunicare  care ar trebui să domine. Din secvenţele 
de lecţie expuse mai sus, ne-am  convins însă că rolul primordial îi revine totuși atât 
profesorului, cât şi studentului. Acelaşi calculator va rămâne doar o maşină rece, fără 
suflet, dacă nu este dirijat de profesor, iar utilizarea oricărui program nu va fi eficientă 
fără explicaţiile şi comentariile lui. Ţine de discreţia profesorului şi dozarea suportului 
video: doar el decide când, cât şi cum să utilizeze această maşină de învăţat cu numeroase 
funcţii didactice. 
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ABSTRACT 

Receiving written and oral messages represents one of the major competencies 
not only in a foreign language acquisition, but also in the academic progress of a 
student and of a graduate in his daily routine. Through this competence, a student 
can get new information, but also can understand and use it. Furthermore, written 
and oral receptive competencies constitute an important stage in the students’ 
evaluation, as long as their evaluation forms, during their academic period, imply 
understanding of a reading and listening message, and their academic success or 
failure depends on how well they can process and cope with this type of 
transmitted information. This paper intends to compare the difficulties 
encountered within the activities of receiving written and oral message, to 
identify the challenges encountered by the teacher during the pandemic year 
2019-2020, when the scholar activities had to move from face to face mood in 
the on-line one, to present the advantages and disadvantages of the on-line 
teaching, compared with the in situ teaching, and also to illustrate some solutions 
we find in order to facilitate a qualitative linguistic acquisition for our students. 
The study case has been carried out within the Preparatory year in the academic 
and pandemic year, 2019-2020, at Petroleum and Gas University of Ploiesti. 
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INTRODUCERE 
Prezenta lucrare selectează din activitățile comunicative necesare achiziției unei limbi 
străine receptarea de mesaj scris și oral care, deși este considerată în unele studii de 
specialitate drept o competență pasivă, nu este mai puțin importantă, comparativ cu cea 
activă de producere de mesaj scris sau oral, dat fiind faptul că ambele se regăsesc cu 
prisosință și în cazurile de interacțiune sau mediere lingvistică. Motivația acestei selecții o 
constituie faptul că în ultimii ani autoarea a fost implicată în predarea acestei competențe 
lingvistice și a observat dificultățile cu care se confruntă studenții. Anul universitar 2019-
2020 a constituit o provocare în plus față de anii precedenți, pentru că, în condițiile 
pandemiei de SARS-Covid 19, trecerea în modul on-line a activităților didactice a impus o 
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adaptare rapidă la noile condiții atât din partea cadrelor didactice, cât și a studenților, care 
nu a fost întotdeauna benefică în procesul instructiv-educativ. 

OBIECTIVE 
Lucrarea se axează pe prezentarea comparativă a dificultăților de receptare între mesajul 
scris și cel oral, pe identificarea avantajelor și dezavantajelor predării on-line față de 
predarea față în față și pe strategiile utilizate pentru o achiziționare lingvistică optimă și 
deprinderea acestor competențe.  

METODOLOGIA CERCETĂRII 
Receptarea mesajului scris și oral constituie fundamentul pentru dezvoltarea 
competențelor active, anume, producerea de mesaj scris și oral. Competențele pasive 
urmăresc două principii de bază interesul și utilitatea care sunt deopotrivă de importante 
pentru studenții din anul pregătitor. Aceștia se înmatriculează la acest program de studiu 
din necesitatea de a ajunge la un nivel minim B1 de înțelegere a limbii române în vederea 
continuării studiilor universitare la diferite specializări pentru care ei optează în cadrul 
facultăților de diferite profiluri din România, dar și pentru a face față provocărilor de zi cu 
zi cu care se confruntă în noul mediu de viață academic. Interesul este succedent utilității, 
pentru că, pe măsură ce evoluează în învățarea limbii, vor dori să ia contact cu vorbitorii 
nativi, să se informeze asupra evenimentelor care îi interesează din viața politică, 
economică sau culturală a țării gazdă. Cele două principii de bază nu se exclud, iar rolul 
profesorului care predă competențele de receptare a mesajului scris și oral trebuie să aibă 
în vedere alegerea unor conținuturi care să fie deopotrivă utile și interesante și care să fie 
corelate cu așteptările studenților. 

În anul universitar 2019-2020, cei 12 studenți înmatriculați la Anul pregătitor, în cadrul 
Universității Petrol-Gaze din Ploiești, au avut parte de o experiență mixtă în ceea ce 
privește colaborarea cu cadrele didactice și cu proprii colegi. În primul semestru, au 
beneficiat de întâlniri directe, dar, în semestrul al II-lea, din cauza pandemiei SARS-
Covid 19, contactul dintre profesori și studenți a fost exclusiv on-line, atât în cazul 
predării, cât și al evaluării, ceea ce a impus o adaptare rapidă la noile condiții. Cei 12 
subiecți formau un grup multicultural, fiind din Cuba, Republica Populară Democrată 
Coreană, Irak, Senegal, Gabon sau Guineea franceză, iar explicațiile, la nivelul 
semestrului I, au fost generate prin apelul ca limbă suport la limba engleză sau limba 
franceză, prin comunicare non-verbală sau utilizarea ilustrațiilor. În semestrul al II-lea, 
trecerea în sistem on-line a activităților didactice a impus formarea, deopotrivă în cazul 
cadrelor didactice, cât și a studenților, a unor competențe audiovizuale (Sokoli et al., 
2014) care să suplinească partea tradițională de reading și listening, parte a competențelor 
lingvistice, care se desfășura, până în momentul izbucnirii pandemiei, față în față.  

DIFICULTĂȚI DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS ȘI ORAL 
Receptarea de mesaj scris ca și cea de mesaj oral implică o serie de dificultăți care pot fi 
comune, dar și specifice. Receptarea de mesaj scris este esențială în domeniile de studiu 
academic, în succesul profesional și în învățarea pe termen lung. Înțelegerea unui mesaj 
scris este parte a tuturor domeniilor de studiu și a tuturor etapelor didactice începând cu 
dobândirea de noi cunoștințe, fixarea, recapitularea sau evaluarea acestora. Dacă până în 
anii 1970, abordarea lingvistică era una cognitivă, iar predarea prin excelență deductivă, 
fapt ilustrat în școli, în cazul receptării de mesaj scris, prin uzanța de a citi și răspunde la 
întrebări fără ca profesorul să-i conducă pe studenți spre decodarea sensului necunoscut, 
începând cu 1970 și până în prezent se pune accentul pe abordarea comunicativă și 
predarea inductivă, care transformă studenții din receptori pasivi în unii activi, în vreme 
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ce „profesorii ar trebui să fie mai degrabă facilitatori și monitori, decât modele.” (Badea, 
2019: 34), care să confere cursanților abilitatea de a utiliza cunoștințele eficient și rapid. 

Limba română la anul pregătitor este învățată ca limba a doua. În planul de învățământ de 
la această specializare, prevăzut cu 26 de ore de limba română pe semestru, din care 
receptarea de mesaj scris și oral are alocate câte 6 ore pe semestrul I, respectiv câte 4 ore 
pe semestrul al II-lea,  aceste competențe sunt folosite, de regulă, pentru a preda și fixa 
vocabularul nou, fie că e vorba de diferite conținuturi alese pentru cursurile practice de 
limba română, de predarea elementelor de cultură și civilizație românească sau a 
limbajelor de specialitate, discipline care le asigură o dezvoltare intelectuală complexă. În 
acest sens, conținuturile trebuie corelate cu așteptările cititorului/ ascultătorului în funcție 
de tematica planificată și de vocabularul minimal oferit pentru fiecare unitate tematică. 
Textele selectate/ mesajele pentru concretizarea conținuturilor trebuie să fie mai întâi non-
autentice, create astfel încât să pară autentice, dar să aibă un control lingvistic asupra lor, 
în vederea pregătirii începătorilor pentru a accesa textele/ mesajele autentice non-
ficționale, iar pe măsură ce achiziția lingvistică evoluează, să se introducă textele/ 
mesajele autentice, ca de pildă, articole din ziare, reportaje, anunțuri și reclame 
publicitare, rețete,  meniuri, cereri, felicitări, scrisori private sau oficiale, emisiuni radio și 
tv, dramatizări, ecranizări, etc. sau ficționale, aici având în vedere orice specie a genului 
liric, epic sau dramatic. 

Predarea receptării de mesaj scris și oral implică, indiferent de modalitatea de împărtășire 
a cunoștințelor, in situ sau on line, accesarea unor procese de memorie, denumite de 
Anderson1 (1983, 1985) „cunoaștere declarativă” și „cunoaștere procedurală”. Primul 
concept se bazează pe reținerea unor definiții și reguli legate, de pildă, de pronunție sau de 
structura gramaticală a limbii române, pe rememorarea unor simboluri sau imagini 
referitoare la identitatea culturală românească și implică memoria pe termen lung, în 
vreme ce „cunoaștere procedurală” are în vedere latura pragmatică, presupunând abilitatea 
de a aplica regulile deprinse la înțelegerea unui text/mesaj sau rezolvarea unei cerințe. 
Cunoașterea procedurală se axează pe o practică intensă care poate contribui la activarea 
cunoașterii declarative și se realizează progresiv. Totodată, buna achiziționare a acestor 
competențe, dincolo de atenția pe care o implică văzul și auzul, necesită atât o bună 
cunoaștere a limbii a doua, cât și niște cunoștințe preexistente din partea studentului, care 
îi pot facilita înțelegerea mesajului transmis. Studentul, pe lângă recunoașterea și 
înțelegerea unor cuvinte văzute sau auzite, trebuie să aibă capacitatea de a le decoda 
sensul contextual, dar și extracontextual și aici competențele predictive pot fi de mare 
ajutor. Competențele predictive sunt parte a diferențelor individuale, care se referă la 
bagajul personal pe care studentul îl aduce în clasă. Diferențele individuale includ câțiva 
factori precum: anxietatea, vârsta, personalitatea, aptitudinea, genul, motivația, atitudinea, 
credințele. (Cohen, 2010) 

La începutul instrucției, studenții din anul pregătitor receptează mesajele scrise cu un 
scop, acela de a-și însuși o nouă limbă străină, iar pe măsură ce achiziția lingvistică se 
îmbunătățește, pentru a face față provocărilor de zi cu zi, de exemplu, cum să se orienteze 
pentru a ajunge la o anumită destinație, cum să extragă informația dintr-un ghid turistic, 
dintr-un anunț publicitar, dintr-o ofertă educațională, dintr-un pliant bancar sau dintr-un 
meniu, dar și pentru plăcere, mai ales în cazul contactului cu muzica românească, fiind 
dornici să învețe textele unor  melodii în vogă, sau cu elemente din cultura românească, 
din dorința de a explora destinații care aparțin noului mediu de viață. Dacă în cazul 
audițiilor muzicale, studenții sunt mai dezinhibați, nu se poate spune același lucru despre 

 
1 Traducerea tuturor trimiterilor din studiile englezești ne aparține. 
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receptarea celorlalte tipuri autentice de mesaje orale: emisiuni, reportaje, etc, pentru că, 
așa cum susține Brown (2011), dificultatea între receptarea de mesaj scris și oral este dată 
de tipul de canal: scris sau oral. 

Dacă în cazul mesajului scris, care trebuie să aibă înțeles, să prezinte interes și 
semnificație, studentul are în față cuvintele și le poate relua lectura de câte ori dorește 
pentru a le decoda și contextualiza, în cazul mesajului oral, percepția lui este îngreunată 
de rapiditatea și durata scurtă în care este transmis acesta, de reluarea redusă a acestuia 
sau chiar de lipsa repetării lui și de faptul că face apel la memoria de scurtă durată. 
Receptarea unui mesaj scris implică o strategie ce trebuie să aibă în vedere o apropiere 
particularizată față de text în funcție de „natura lui, de scopul cititorului și de contextul 
situației”. (Antoni, 2010: 39) Finalitatea oricărei acțiuni de receptare a unui mesaj scris 
este aceea de a înțelege informația transmisă. În procesul de înțelegere a unui mesaj sunt 
implicați cititorul, textul și activitatea, aceasta din urmă fiind etapizată în prelectură, 
lectură propriu-zisă și post-lectură. 

De-a lungul timpului, au apărut numeroase strategii pentru înțelegerea mesajului scris. 
Rămâne de referință clasificarea lui Hillerich (1983: 126) asupra înțelegerii mesajului 
scris pe care îl vede pe 3 niveluri: înțelegere literală, prin care lectorul își amintește date, 
nume, locuri sau fapte din text, înțelegerea textului pe baza experienței proprii de viață  
care permite decodarea mesajului intenționat de autor și, totodată, transmis de acesta și 
înțelegerea critică, prin care se pot emite aprecieri mai nuanțate asupra stilului autorului 
sau asupra textului. 

O abordare paralelă asupra decodării mesajului oral o are Anderson (1983, 1985), potrivit 
căruia receptarea audio implică 3 procese: prelucrarea perceptivă - perception 
(concentrarea la mesajul oral și descifrarea acestuia), analiza – parsing (reprezentarea 
mentală a cuvintelor și a mesajelor auzite în funcție de gradul de cunoaștere al limbii care 
poate fi îngreunat de sintaxă, ordinea cuvintelor sau de intonație) și utilizarea – utilization 
(conectarea reprezentării mentale a mesajului oral la cunoștințele anterioare care pot oferi 
ancore de recunoaștere sau decriptare a vocabularului nou). Deși receptarea de mesaj oral 
constituie un stres mai mare pentru un student în deprinderea unei limbi străine, această 
competență ocupă, potrivit lui Rivers, 40-50% din comunicarea oamenilor în viața de zi 
cu zi, comparativ cu vorbitul, 25-30%, cititul, 11-16% și scrisul 9%. (Rivers în Gilman 
and Moody 1984: 331).  

Importanța receptării de mesaj oral a fost surprinsă încă din antichitate de către Zeno care 
susținea că „natura ne-a înzestrat cu o singură limbă, dar cu două urechi, așa încât putem 
asculta de două ori mai mult decât vorbim” (Anthologus, 3.36.19). În zilele noastre, Larry 
Vandergrift demontează mitul competenței pasive atribuită receptării de mesaj oral, 
deoarece ascultătorul trebuie să dea atenție în același timp „sunetelor, structurilor 
gramaticale, să analizeze accentul și intonația, să rețină tot ce s-a transmis și să-i dea o 
interpretare rapidă într-un context mai larg socio-cultural”. (Vandergrift, 1999: 168) 
Pauzele între cuvinte sau enunțuri, vizibile în mesajele scrise, grație semnelor de 
punctuație, lasă locul „în mesajul oral unui flux de sunete” (Cole, 2018: 13), care devine 
un factor de stres.  

Pronunțarea cuvintelor constituie o altă provocare, de vreme ce un cuvânt izolat poate fi 
recunoscut, dar în fluxul rostirii pot juca feste diftongii (ex: ploaia – în varianta scrisă, 
pluaia în varianta audio), triftongii (ex: leoaică – în varianta scrisă, leuaică – în varianta 
audio), grupurile de litere românești: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi sau fonemele 
specifice: ș, ț, ă, î  (ex. magiun – în varianta scrisă, maǧun – în varianta audio), precum și 
accentul (Am trei cópii în birou/ Am trei copíi în birou). Atât pronunția, cât și accentul pot 
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afecta segmentarea sonoră și spori confuzia semantică. De aceea, perceperea, înțelegerea 
și capacitatea de utilizare a informației decodate transformă procesul de receptare a 
mesajului oral într-un „proces activ de construcție a sensului”. (Cole, 2018:14) 

De ce e necesară pentru studenți deprinderea competenței de receptare de mesaj oral? 
Pentru a fi capabili să reacționeze la chemarea unui coleg, la claxonul unei mașini etc., să 
primească o informație, să își exprime opinia, empatia sau critica, pentru plăcerea de a 
asculta un cântec, un reportaj sau un film, pentru că trebuie să asiste la diferite prelegeri 
sau prezentări. 

În receptarea unui mesaj scris sau oral, de mare importanță este familiarizarea auditoriului 
cu subiectul care urmează să fie dezvoltat, dar și cu cunoașterea vocabularului, care, după 
părerea noastră, ar trebui să nu aibă mai mult de 25% elemente de noutate. Pentru a reține 
un cuvânt nou într-o limbă străină, cursantul trebuie, conform lui Brown „să aibă parte de 
o mare expunere la vocabular, iar un cuvânt obișnuit să fie întâlnit de cel puțin 12 ori 
pentru a fi reținut.” (2011: 50) 

AVANTAJELE ȘI DEZAVANTAJELE PREDĂRII ON-LINE FAȚĂ DE PREDAREA IN SITU 
Învățarea on-line nu a avut ca moment declanșator pandemia SARS-Covid 19. Ea a fost 
îmbrățișată încă înainte de a intra în mileniul 3 și din ce în ce mai mult, după anul 2000, 
de multe universități tradiționale ca o alternativă la cursurile față în față. Învățarea on-line 
îi oferă cursantului posibilitatea de a-și selecta singur obiectele de studiu care îl 
interesează, de a nu fi constrâns de un orar fix, de a-și reduce consistent cheltuielile, câtă 
vreme cursurile pot fi gratuite sau beneficia de reduceri și de a dispune de un timp fizic 
după bunul său plac. Aflat la un click distanță de diferite domenii de interes care îi pot 
deschide porțile unei lumi nebănuit de atractive, cursantul, implicat într-o asemenea 
activitate, trebuie să respecte două cerințe pentru a-și finaliza demersul educativ: să fie 
responsabil și disciplinat. Avantajele învățării on-line sunt contracarate de anumite 
dezavantaje. În cazul înmatriculării unui număr mare de studenți la un curs, aceștia nu pot 
participa toți activ la discuțiile care au loc, ceea ce ar putea duce la unele lacune în 
înțelegerea unor probleme. Învățarea este centrată mai mult pe lucrul individual, iar lipsa 
interacțiunii umane, a socializării, a formării de grupuri de lucru are efecte negative pentru 
că studenții nu sunt implicați într-o atmosferă competitivă. 

Predarea on-line este o parte importantă a învățării on-line, pe lângă procesul docimologic 
aferent. Din 12 martie 2020, Universitatea Petrol-Gaze a trecut în modul de predare on-
line, din cauza crizei sanitare mondiale, schimbare resimțită puternic atât de cadrele 
didactice, cât și de studenți, deși în mod diferit. Cadrele didactice erau obișnuite să lucreze 
cu resursele electronice, câtă vreme fiecare laborator în care se asigură procesul instructiv-
educativ al studenților din anul pregătitor este prevăzut cu calculatoare, laptop-uri, 
proiectoare, multifuncționale sau conectare la internet. Din momentul în care sediul 
universității nu a mai adăpostit actanții procesului didactic, transmisia cunoștințelor 
trebuia realizată exclusiv prin apel la mijloace electronice. În primele zile, până la 
gestionarea eficientă a întregului proces s-au transmis resursele educaționale prin e-mail 
sau whatsapp și au fost, totodată, încărcate pe o platformă a Facultății de Litere și Științe 
care gestionează programul de studii destinat anului pregătitor, ca studenții să aibă acces 
la ele în orice moment. Apoi, prin apelul la colegii de la Departamentul de Informatică sau 
la diferite tutoriale, cadrele didactice au deprins utilizarea platformelor Zoom, Google 
Meet, Google Classroom sau Discord, pentru a interacționa live cu studenții lor. Au fost 
alocate, de asemenea, ore de instruire pentru studenți, în vederea deprinderii lucrului cu 
diferite platforme, accesate de pe calculator sau de pe telefon. 
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Prin intermediul platformelor utilizate le-au fost transmise studenților cursurile practice de 
limba română, cuprinse în planul de învățământ, care se axează pe receptare de mesaj scris 
și oral, pe producere de mesaj scris și oral, pe fonetică, gramatică și vocabular, cursurile și 
aplicațiile specifice Culturii și civilizației românești, și cele de Limbaj specializat. Chiar 
dacă aceste activități nu au mai fost realizate la clasă, studenții au beneficiat de 
interacțiunea cu cadrele didactice, grație conectării audio și video, au putut pune întrebări 
și lămuri neclaritățile în timp real. Ceea ce le-a lipsit în momentele respective a fost lucrul 
în echipă, când rezultatul era expresia colectivă și multiculturală a părerilor, a ideilor, a 
informațiilor și a experiențelor individuale, din care aveau cu toții atât de multe lucruri de 
învățat. În ceea ce privește predarea receptării de mesaj scris și oral, demersul era unul 
asemănător celui folosit la clasă, singura diferență fiind transmiterea on-line.  Studenții 
primeau prin e-mail fișa de lucru în care erau incluse aplicațiile pentru cele două tipuri de 
receptări, scrisă și orală, și sub supravegherea profesorului, luau contact cu mesajul scris 
sau audio pentru a rezolva cerințele. O noutate a constituit-o însă, pentru ei, deprinderea 
unor competențe audio-vizuale. Studenții au fost puși în situația să recepționeze un mesaj 
audiovizual, fapt ce reprezintă capacitatea spectatorului de a recepta un text audiovizual ca 
un întreg, ca un act semiotic, putând găsi sensul mesajului audio-vizual din combinația 
comunicării verbale cu comunicarea non-verbală. (Sokoli et al., 2014) Dincolo de 
decodarea cuvintelor și a enunțurilor, a fost necesară activarea competenței culturale a 
cursanților, deprinsă în cadrul orelor de Cultură și civilizație românească, aptă să le 
faciliteze accesul la simboluri, metafore sau imagini specifice spațiului românesc. 
Studenții au învățat să citească un mesaj audio-vizual, adică să dezvolte „capacitatea 
comunicativă ce constă în abilitatea de a recepta acele mesaje scrise ce sunt specifice 
textelor audiovizuale, precum și capacitatea de a-și adapta capacitatea de receptare a 
acestuia, conform cu solicitările textului care apare pe ecran, atât în ceea ce privește 
conținutul, cât și forma (aici ne referim de exemplu la subtitluri și intertitluri, unde 
receptorul trebuie să își adapteze viteza și atenția în scopul urmăririi textului de pe ecran.” 
(Varga, 2015: 44) Următorul pas, după citirea unui astfel de mesaj, îl constituie, cum e și 
firesc, înțelegerea lui, care reprezintă „capacitatea comunicativă de receptare, decodificare 
și interpretare a textului audiovizual în situații comunicative date.” (Varga, 2015: 44) 

Chiar dacă procesul instructiv-educativ a fost dus la bun sfârșit, după cum au demonstrat-o 
verificările și examenele pe care studenții le-au promovat, au fost și câteva probleme cu 
care s-au confruntat unii dintre ei. Nu toți au avut aceleași tipuri de dispozitive electronice 
pentru a accesa platformele. Unii au făcut apel la laptop sau computer, în vreme ce alții au 
avut în dotare doar telefoane mobile, dotate cu diferite sisteme de operare. Această 
diferențiere a avut impact asupra modului de rezolvare a temelor, unii reușind să 
completeze direct în fișierul word transmis, în vreme ce alții copiau fișierul olograf, îl 
rezolvau și îl transmiteau prin whatsapp. Diferitele modalități de rezolvare ale temelor 
aveau impact și asupra timpului lor fizic, plângându-se uneori de aglomerarea de sarcini. 
Fiind cazați în căminul universității, conectarea la internet, conform unui abonament 
standard, prezenta uneori instabilitate și a fost necesar ca unele conținuturi să fie reluate 
pentru cei în cauză în cadrul orelor de consultații. Platformele digitale, amintite mai sus și 
utilizate de către cele 5 cadre didactice implicate în predarea la acest program de studii, au 
prezentat avantajul noutății și al diversității, dar au contribuit și la crearea unui disconfort 
dat de trecerea prea rapidă de la una la cealaltă. Platformele însele au avut niște limitări. În 
cazul platformei Zoom, în lipsa unui abonament instituțional exista limitare de timp la o 
sesiune de 40 de minute. Ora putea fi continuată prin programarea unor sesiuni în lanț, 
numai că se impunea o reaccesare a linkului trimis inițial și acest lucru devenea un factor 
disturbator. Cât privește platforma Google Meet, în cazul unei prezentări PPT, nu se putea 
da share doar la o fereastră, ci la întregul ecran. 
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STRATEGII UTILIZATE ÎN PREDAREA RECEPTĂRII DE MESAJ SCRIS ȘI ORAL 
În achiziția unei limbi noi, utilizarea unor strategii variate poate fi de un real folos. 
Strategiile sunt „comportamente și idei pe care le folosește un dascăl în procesul de 
învățare și care sunt menite să influențeze procesul de decriptare a mesajelor.” (Weinstein 
și Mayer, 1986, p. 315). Pentru receptarea mesajului scris și oral, strategiile pot fi 
metacognitive, cognitive și afective. Potrivit lui Zare-ee1 (2014), metacogniția este un 
proces mental intenționat, planificat, direcționat către un scop, și orientat către viitor care 
poate fi folosit pentru atingerea obiectivelor cognitive. Strategiile metacognitive au în 
vedere organizarea, monitorizarea și evaluarea procesului de învățare. În felul acesta se 
stabilesc unitățile tematice, se planifică, în funcție de unități, conținuturile și se realizează 
evaluarea pe parcurs și cea finală, desfășurată pe cele două niveluri, A2 aferent primului 
semestru și B1 pentru semestrul al II-lea. Strategiile cognitive, potrivit studiului efectuat 
de O'Malley et al. (1987: 4), au în vedere modul în care indivizii se folosesc de informația 
veche, stocată în  memoria pe termen lung,  pentru a accesa, reține și fixa informația nouă. 
Strategiile cognitive contribuie la învățare și la „aplicarea unei tehnici specifice cerinței de 
învățare.” (Vandergrift, 1999: 170) Strategiile afective implică interacțiunea socială dintre 
actanții actului didactic, cum ar fi munca în echipă sau nevoia de a întreba profesorul 
pentru diferite lămuriri. Cursurile practice de limba română axate pe receptare de mesaj 
scris și oral implică o utilizare permanentă a informației vechi pentru a oferi un context 
necesar înțelegerii optime de cunoștințe noi, iar modalitatea de lucru frontală, în perechi 
sau în echipă reușește să șteargă granițele și barierele culturale, să-i determine să 
interacționeze, să facă un schimb constructiv de idei și să contribuie la crearea unei 
atmosfere de lucru relaxante și în același timp competitive. 

Înțelegerea unui mesaj scris presupune extragere și construire de înțeles. Între strategiile 
de predare ale mesajului scris și cele ale mesajului oral se observă niște similitudini care 
vin în ajutorul unei predări eficiente. În cazul receptării de mesaj scris este necesară 
respectarea următoarelor etape pentru facilitarea învățării: etapa de pre-lectură, din timpul 
lecturii și cea de după lectură. Similar, receptarea de mesaj oral implică pre-ascultare, 
ascultare și post ascultare. În faza de pre-lectură/ -ascultare este de preferat ca lectorul/ 
auditoriul să fie pregătit pentru ce urmează să recepționeze la nivel audio-vizual și pentru 
ce sarcini de lucru va avea. Activitățile de tip pre- ajută studenții „să se concentreze 
asupra sensului” (Vandergrift, 1999: 172) în timp ce citesc sau ascultă un mesaj. De 
exemplu, la Unitatea 5 dedicată Sistemului educațional din România, parte a fișei 
disciplinei pentru nivel B1, cursanții trebuie să acceseze propriile informații referitoare la 
acest tip de sistem din țara de origine pentru a face comparații și a înțelege mai bine 
asemănările și diferențele dintre diferite modele educaționale. De asemenea, trebuie 
indicat, conform aceluiași Vandergrift, (1999:172) scopul pentru care vor recepționa 
mesajul scris sau oral, iar acesta are în vedere, în cazul exemplului de mai sus, oferirea 
unor informații necesare celor care vor să își continue parcursul academic în România, 
pentru a ști care sunt etapele școlare din curriculumul românesc și ce este specific 
învățământului superior cu care ei vor avea contact odată cu înmatricularea lor la Anul 
pregătitor și ulterior acestuia (Anexa 1). În timpul activității în sine de lectură de mesaj 
scris, studenții trebuie să se focalizeze asupra textului, să facă apel la experiența lor 
personală și la cunoștințele generale din bagajul propriu pentru decriptarea textului. 
Exercițiile prevăzute pentru această etapă sunt de dificultate progresivă, fie de decis dacă 
propozițiile sunt adevărate sau false (exercițiul I/ Anexa 1), fie de completare a unor spații 
goale (exercițiul IV/Anexa 1). Primul tip de exercițiu le solicită atenția la textul citit și 
este de o dificultate mai mică, iar cel de-al doilea îi obligă la o focalizare asupra 
contextului mesajului audio, care îi poate ajuta să identifice cuvintele lipsă, și care este de 
o dificultate mai mare. În ambele exerciții, studenții pot apela la obținerea unei informații 
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specifice (scanning). Această tehnică presupune extragerea doar a unui item particular pe 
care doresc să îl audă, fără a mai fi atenți la tot conținutul transmis. Pagina/ mesajul audio 
se scanează până la întâlnirea informației necesare: nume, date, definiții (exercițiul II/ 
Anexa 1), concepte cheie. O altă tehnică folosită pentru dezvoltarea competenței de 
receptare de mesaj scris o constituie înțelegerea ideii de bază (skimming). Prin această 
tehnică pot fi realizate cu ușurință cerințe de tipul potriviți titlurile cu fragmentele sau 
puneți în ordinea logică fragmentele date. Pentru o înțelegere profundă a unui mesaj scris 
trebuie trecut dincolo de nivelul selectării unor ancore de înțelegere a textului și trebuie 
avută în vedere și lectura pentru detaliu care implică decriptarea fiecărei informații, fie 
aceasta una textuală sau contextuală. De obicei, exercițiile care se bazează pe această 
strategie sunt de tipul: citiți textul și răspundeți la întrebările de mai jos, dar întrebările nu 
reiau cuvinte citate din text, ci sunt interpretative și folosesc parafrazări sau necesită o 
activare a backgroundului cititorului (exercițiul I/ Anexa 2). 

Modalitățile prin care cursanți pot fi motivați să răspundă eficient la cerințele unei 
receptări de mesaj scris pot fi de asemenea variate: oferirea unui titlu care să facă trimitere 
la conținut, planificarea unei dezbateri, descoperirea a ceea ce studenții știu deja, utilizarea 
unor citate, înlăturarea barierelor ridicate de vocabularul nou prin oferirea sensurilor unor 
cuvinte cheie, a unor sinonime sau a unor perifraze. 

În etapa de post-lectură, studenții, pentru a certifica înțelegerea mesajului scris, pot realiza 
scurte rezumate ale fragmentelor lecturate (Exercițiul II/ Anexa 2), își pot exprima opinia 
asupra textelor citite, pot da exemple similare sau diferite în raport cu subiectul oferit, 
oferind o perspectivă integratoare multiculturală.  

Receptarea de mesaj oral este plasată de unii cercetători „în inima învățării unei limbi” 
(Kurita, 2012: 30) În literatura de specialitate (Hasan, 2000; Graham, 2003), deprinderea 
acestei competențe este considerată a fi cea mai dificilă (Vandergrift, 2007), întrucât 
„există o diferență între înțelegerea și achiziția unei limbi la nivelul receptării de mesaj 
oral” (Kurita, 2012: 32). Profesorul trebuie să aibă în vedere ca acest tip de receptare, deși 
trebuie să fie orientat către abordarea comunicativă, să nu o piardă din vedere nici pe cea 
cognitivă, dar să îi conștientizeze pe cursanți că acestea sunt diferite: „procesul învățării să 
asculți (adică să înveți cum să înțelegi mesaje vorbite) și cel al ascultării ca să înveți 
(adică învățarea sintaxei și a lexicului unei limbi prin receptare de mesaj oral) nu coincid”. 
(Rost, 2001:97) Gradul de succes al receptării de mesaj oral depinde de folosirea unor 
strategii care să utilizeze mecanisme compensatorii – informații contextuale, vizuale sau 
paralingvistice, informație nelingvistică, informație culturală și simțul realității 
(Vandergrift, 2007). La orele de receptare a mesajului oral pentru anul pregătitor, 
abordarea este atât una de tip bottom-up, axată pe cunoașterea lingvistică, dar și de tip 
top-down care implică experiența personală, mai ales că selecțiile audio sunt autentice, din 
reportaje radiofonice sau TV (Inspectorul Pro) cu subiecte de interes cotidian. Exercițiile 
de tip bottom-up le oferă studenților posibilitatea de a recunoaște cuvinte și structuri 
gramaticale corecte în cadrul unui mesaj, în timp ce aplicațiile de tip top-down, potrivit lui 
Richards (2008) le dezvoltă abilitatea de a utiliza cuvinte cheie pentru a construi schema 
unui discurs. În cursurile practice de limba română destinate receptării de mesaj oral am 
constat că studenții străini au dificultăți legate de discutarea anumitor subiecte cu care nu 
erau familiarizați, de exemplu: o personalitate sportivă din România, o destinație turistică 
națională sau  internațională, de repetarea redusă a mesajului, de obicei de două ori pentru 
a-i obișnui  cu sistemul de testare audio, și de necunoașterea unor cuvinte asupra cărora se 
fixau, deși ele nu împiedicau deducerea generală a ideii din informația ascultată. Pentru a 
eficientiza înțelegerea mesajului oral am apelat la momente pre-ascultare referitoare la o 
anumită tematică. De exemplu, în cazul prezentării unei personalități sportive, am folosit 
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un documentar TV referitor la aceasta, iar apoi pentru a le câștiga interesul i-am întrebat 
ce știu sau ce ar vrea să știe despre acel sportiv. În momentul ascultării mesajului selectat 
despre o jucătoare de tenis română celebră care a survenit fazei de pre-ascultare, am 
observat că erau mai puțin stresați, iar repetarea de 3, 4 ori a mesajului și oferirea sensului 
unor cuvinte cheie le-a oferit o mare rată de succes în îndeplinirea cerințelor. În faza de 
post-ascultare le-am cerut studenților să rezume ceea ce au aflat din mesajul audio și să 
gândească niște întrebări pe care ar vrea să i le pună personalității sportive, în cazul în care 
i-ar lua acesteia un interviu.  

Scopul acestei abordări în care metacogniția se împletește cu abordarea cognitivă și 
afectivă a fost acela de a asigura pe lângă succesul înțelegerii mesajelor orale și 
deprinderea cursanților cu ideea de a deveni utilizatori independenți de mesaje audio, în 
afara orelor de curs, câtă vreme pot avea acces la spectacole TV, la emisiuni muzicale sau 
la alte tipuri de mesaje transmise prin diferite mijloace mass-media. 

CONCLUZII 
Prezenta lucrare s-a constituit din experiența de lucru cu studenții din Anul pregătitor, 
înmatriculați la Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești și a avut ca scop ilustrarea faptului 
că receptarea unor mesaje scrise sau audio, comparativ cu producerea de mesaje scrise sau 
audio, nu îi plasează pe cursanți într-o ipostază pasivă, pentru că receptarea „este un 
proces activ și conștient în care aceștia construiesc înțelesul folosind informația din 
context sau din propria experiență, în timp ce se bazează pe multiple resurse strategice în 
rezolvarea cerințelor.” (Pearson, s.a.: 41)  

BIBLIOGRAFIE 

Anderson, J. R. (1983), The architecture of cognition, Harvard University Press, Cambridge. 
Anderson, J. R. (1985), Cognitive psychology and its implications, (2nd ed.) W. H. Freeman, New 

York. 
Antoni, N. (2010), ‘Exploring Efl teachers’ strategies in teaching reading comprehension’, în Jurnal 

Penelitian Pendidikan, Vol. 11, No. 2, Oktober, pp.39-51. 
Badea, M. (2019), „Nevoia de a le preda studenților străini gramatica într-un mod comunicativ” în 

Predarea, receptarea și evaluarea limbii române ca limbă străină. Dimensiune a 
interculturalității, Ediția a II-a, Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, Ploiești, 
pp.34-45.  

Brown, S. (2011), Listening myths: Applying second language research to classroom teaching. 
University of Michigan Press, Ann Arbor. 

Cohen, A. D. (2010), ‘Focus on the Language Learner: Styles, Strategies and Motivation’, în N. 
Schmitt (Ed.), An introduction to applied linguistics, Hodder Education, London, pp. 161-
178. 

Cole, C. (2018), Why teaching second language listening is difficult and how to use bottom-up 
listening strategies to teach listening more effectively, TESL Ontario, August, disponibil 
pe http://contact.teslontario.org/wp-content/uploads/2018/08/Cole-Listening.pdf 
[3.09.2020] 

Graham, S. (2003), ‘Learner strategies and advanced level listening comprehension’, în Language 
Learning Journal, 28, pp. 64-69. 

Hasan, A. (2000), ‘Learners’ perceptions of listening comprehension problems’, în Language, 
Culture and Curriculum, 13, pp.137-153. 

Hillerich, R. (1983), The Principal's Guide to Improving Reading Instruction, Allyn and Bacon, 
Boston. 



 
 

252 

Kurita, T. (2012), ‘Issues in second language listening comprehension and the pedagogical 
implications’, în Accents Asia, 5(1), pp. 30-44. 

O'Malley, M.J., Chamot, U.A., Kupper, L. (1987), The Role of Learning Strategies in Second 
Language Acquisition: Strategy Use by Students of English, U. S. Army Research Institute 
for the Behavioral and Social Sciences, Virginia, USA. 

Rivers, W. (1984), ‘What practitioners say about listening: Research implications for the 
classroom’, în R. A. Gilman și L. M. Moody. Foreign Language Annals 17/4: pp.331-334. 

Richards, J. C. (2008), Teaching Listening and Speaking: From Theory to Practice, Cambridge 
University Press, New York. 

Rost, M. (2001), Teaching and researching listening, Longman, London. 
Sokoli, S, McLoughlin, L. (2014), Clipflair - Language Learning Activities in 15 Languages, 

disponibil pe http//www.slideshare.net/Clipflair/clipflair-revoicing-and-captioning-
activities [31.01.2016]  

Vandergrift, L. (1999), ‘Facilitating second language listening comprehension: acquiring successful 
strategies’, în ELT Journal Volume 53/3 July 1999, Oxford University Press, pp.168-176. 

Vandergrift, L. (2007), ‘Recent developments in second and foreign language listening 
comprehension research’, Language Teaching, 40, pp.191-210. 

Varga, C., (2015), ‘Clipflair Activities. Creation, Implementation, online use. Activitățile clipflair. 
Creare, implemenetare și utilizare on-line’, în Multimodal approaches in Language 
Learning. Perspective modale în predarea limbilor străine, Volum Clipflair, 2015, Presa 
Universitară Clujeană, Cluj, pp.39-57. 

Voronin, A., Developing receptive skills, Always Learning, disponibil pe 
http://www.myshared.ru/slide/466490/  [1.09.2020] 

Weinstein, C.E., Mayer, R.E . (1986), ‘The teaching of learning strategies’, în M. C. Wittrock (Ed.), 
Handbook of research on teaching. (3rd. ed.) Macmillian, New York, pp.315-327. 

Zare-ee1, A. (2014), ‘The relationship between cognitive and meta-cognitive strategy use and EFL 
reading achievement’, disponibil pe 
https://www.researchgate.net/publication/255600910_The_Relationship_between_Cogniti
ve_and_Meta-cognitive_Strategy_use_and_EFL_Reading_Achievement [23.08.2020] 

Zeno, Anthologus, disponibil pe https://sententiaeantiquae.com/2020/01/30/we-have-two-ears-one-
mouth-and-many-more-ascriptions/ [8.09. 2020] 

  



 
 

 
 

253 
 

ANEXA 1 

UNITATEA 5. SISTEMUL EDUCAȚIONAL DIN ROMÂNIA 
 
I. Citiți textul și decideți dacă propozițiile de mai jos sunt adevărate sau false: 
Conform Legii Educației, sistemul educațional românesc este organizat astfel: Grădiniță, Școala 
Primară, Școala Gimnazială, Liceu, Învățământ superior. 
Grădinița oferă posibilitatea tuturor copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani să beneficieze de 
învățământ preșcolar. Sistemul de învățământ preșcolar cuprinde 4 etape: grupa mică (în care se vor 
regăsi copiii de 3 – 4 ani), grupa mijlocie (pentru copiii de 4 – 5 ani), grupa mare (pentru copiii de 5 
– 6 ani). În această etapă, copiii sunt educați de către o educatoare. 

Școala primară începe cu clasa pregătitoare sau clasa 0 (cu scopul clar de a pregăti cât mai bine 
trecerea copiilor de la grădiniță către școala primară) Școala primară este forma de învățământ care 
se adresează copiilor din clasele I – IV. Programul școlar începe dimineața și se termină la orele 
prânzului. Copiii care se încadrează aici au vârsta cuprinsă între 7 și 10 ani. La sfârșitul claselor a II-
a și a IV-a, copiii vor trebui să susțină examene pentru evaluarea cunoștintelor acumulate la limba 
română și matematică. Dascălul care intră la clasă în școala primară se numește învățător. 
Școala Gimnazială funcționează pe timp de zi, de dimineața până la orele prânzului sau de la prânz 
până seara, dacă școlile sunt aglomerate. Durează 4 ani, între clasa V-a și a VIII-a. Copiii care se 
încadrează aici au vârsta cuprinsă intre 11 si 14 ani. Multe școli au clase care au cursuri intensive de 
engleză sau de informatică. Elevii au la fiecare materie câte un cadru didactic diferit. De asemenea, 
la fiecare clasă este desemnat un Diriginte, care are rolul de a monitoriza mai de aproape fiecare 
copil, de a organiza și sustine orele de dirigenție și de a asigura contactul dintre școală și părinți. 
Începând cu Școala gimnazială și continuând cu liceul, cadrele didactice care asigură activitățile 
didactice se numesc profesori 
La sfârșitul claselor a VI-a si a VIII-a elevii sunt nevoiți să susțină examene din matematică, limba 
romană, geografie/istorie. La sfârșitul clasei a VIII-a se susține un examen la nivel național, 
examenul de capacitate. Acest examen este obligatoriu pentru toți elevii. 
Liceul se desfășoară pe o perioadă de 4 ani, din care doar 2 ani sunt obligatorii (clasele IX și X). 
Liceul cuprinde mai multe programe: teoretic (știință și umanistică), tehnologic (tehnică, servicii, 
protecția naturii și a mediului), vocațional – (militar, teologic, sportiv, artistic și pedagogic). 
Învățământul superior cuprinde universități și colegii de stat, care primesc finanțare din partea 
guvernului. Programele universitare și postuniversitare cuprind toate domeniile de studiu. Durata 
programelor de licență variază, astfel: (3 ani): Știinte, Știinte Umane, Economice, Știinte Sociale, 
Știinte ale Comunicării; (4 ani): Drept, Inginerie, Agricultură și Silvicultură; (6 ani): Arhitectură, 
Medicină și Știinte Veterinare. În universități, activitățile constau în: cursuri, seminarii, laboratoare. 
Corpul profesoral este format din: asistenți, lectori sau șefi de lucrări, conferențiari și profesori. 
Dintre aceștia, singurii care nu țin cursuri sunt asistenții. Ei asigură doar seminariile și laboratoarele. 
O universitate poate cuprinde mai multe facultăți, iar facultățile sunt organizate pe diferite 
departamente care organizează unul sau mai multe programe de studii. Conducerea universității este 
asigurată de rector, echipa de prorectori care au diferite responsabilități și Consiliul de 
Administrație. Facultățile sunt conduse de către decani, prodecani și Consiliul Facultății. 
Departamentele au un director de departament și un consiliu la departamentului. Anul universitar 
începe la 1 octombrie și se încheie la 30 septembrie. El este împărțit în 2 semestre de 14 săptămâni 
fiecare. Sistemul de evaluare din România este de la 1 la 10. Perioada de evaluare a studenților 
poartă numele de sesiune. Într-un an universitar sunt următoarele sesiuni: de iarnă, de vară și de 
toamnă, ultima fiind destinată examenelor restante și reexaminărilor pentru studenții care nu au luat 
notă de promovare în sesiunile obișnuite de iarnă sau de vară. 

1. Sistemul educațional românesc este organizat pe 4 niveluri.    
 … 

2. La grupa mare copiii au vârsta cuprinsă între 4-5 ani.   
 … 

3. În școala primară copiii susțin 3 examene.     
 ...  
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4. La unele școli gimnaziale copiii învață în două schimburi.    
 ... 

5. La fiecare materie elevii au câte un diriginte.     
 ... 

6. Clasele superioare de liceu nu sunt obligatorii.     
 ... 

7. Corpul profesoral academic este format din 5 grade didactice.  
 ... 

8. Într-o universitate funcționează mai multe departamente.   
 ... 

9. Anul universitar cuprinde 3 sesiuni.      
 ... 

 
II. Formați perechi și întrebați colegul cum este sistemul de învățământ în țara lui. 
Faceți comparație apoi cu sistemul educațional din România și din țara dvs. de 
origine. 

 

III. Potriviți cuvintele din stânga cu explicațiile din dreapta: 

a. școală 1. carte care cuprinde noțiunile de bază ale unei științe, ale unei arte sau ale unei 
îndeletniciri practice (https://dexonline.ro/definitie/manual) 

b. uniformă 2. instituție școlară în care primesc educație copiii între 3 și 6 ani. 

c.bacalaureat 

 

3. îmbrăcăminte-tip, confecționată de obicei din aceeași stofă și cu aceeași 
croială, purtată de membrii anumitor instituții. 
https://dexonline.ro/definitie/uniformă 

d. grădiniță 4. calificativ care reprezintă, printr-o cifră sau o mențiune specială, aprecierea 
cunoștințelor sau a comportării unui elev, a unui student, a unui candidat, notat de 
către profesor, de către membrii unui juriu etc. 
https://dexonline.ro/intrare/notă/38118 

e. notă 5. instituție de învățământ public unde se predau elementele de bază ale 
principalelor discipline. https://dexonline.ro/definitie/școală 

f. manual 6. examen general cu care se încheie cursurile liceului și după care este permisă 
intrarea la facultate. https://dexonline.ro/definitie/bacalaureat 

 
IV Ascultați reportajul privind sistemul de învățământ superior și completați spațiile libere cu 
unul, două sau trei cuvinte:  
Starea actuală a învățământului superior și ............................... din România nu este prea bună. 
......................restrâns, proiectele ce cercetare care, în ultima vreme, sunt concentrate ........................, 
sunt potrivit rectorului UBB, văduvite din punct de vedere .......................... nu numai în țară, ci și în 
............................... Chiar dacă țara noastră este arătată cu degetul, atunci când vine vorba 
.............................. europene, la capitolul cercetare ............................ sunt mai mici decât cele 
cerute. ,,Noi suntem între țările ................................. în legătură cu integrarea, auziți tot mai des 
acest lucru, și în acest moment și la proiecte europene. Universitatea noastră ......................... în 
legătură cu asta. Câștigăm proiecte europene și pentru Orizont 2020 ...........................să primim bani 
mai puțini decât cercetătorii ........................... occidentale. Ori acest lucru lucru înseamnă 
discriminare.” În acest context, învățământul superior trebuie să găsească .......................... pentru a 
stimula performanța. Cercetarea este strâns legată de aceasta pentru că un proiect internațional 
............................. ,,Ar trebui să se procedeze urgent, în afară de o finanțare mai bună, care depinde 
de buget și bugetul depinde ..........................., în general, deci aici mai mult nu putem face probabil, 
în afară de asta, avem nevoie, ............................., de clasificarea universităților, adică de clase de 
universități: să fie universități ........................... care acordă numai licență, de nivel regional care 
acordă ..................................... și de nivel național care să acorde și licență și masterat și doctorat. 
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Potrivit rectorului, o ierarhizare în aceste clase de universități, ar ajuta de asemenea la 
.................................... diferențiere a instituțiilor de învățământ superior. Potrivit unui studiu făcut 
de Ministerul Educației, ..............................trecut, 20 de universități din țară derulează proiecte de 
cercetare ............................... apar și în clasamente internaționale. UBB Cluj apare în 5 astfel de 
clasamente. (Sursa: https://www.youtube.com/watch?v=d3b2-ww1Nl8) 

ANEXA 2 

UNITATEA 2. EVENIMENTE CULTURAL-ARTISTICE 
 

I. Citiți textul și răspundeți la următoarele întrebări: 
Pe 12 iulie, Mihaela Ion a patronat la Ethos House, vernisajul expoziției Un nou trend de 

lifestyle. Vizitatorii acestui vernisaj, peste 100 la număr, au putut să admire, într-un ambient select și 
pe un sound de jazz, creațiile realizate de Deco-Box, Silva Artis, Vecor Watch, și să discute direct 
cu inițiatorii brandurilor și patroana Mihaela Ion. 

Un nou trend de lifestyle este un eveniment cultural capabil să promoveze integrarea smart, 
într-un spațiu business, a designului de obiect prin tablourile tridimensionale din mozaic, lemn și 
culori îndrăznețe realizate de Liliana Stoica de la Deco-Box, smartwatch-urile Vector Watch, și 
mobila arhitecturală de esență nobilă creată de Ciprian Manda de la Silva Artis. 

Ethos House – cea mai nouă clădire de birouri din zona de nord a Bucureștiului, este o locație 
special aleasă pentru a susține și completa eleganța expoziției. Ethos House a integrat perfect în 
atmosfera sa clasică, stilul contempopran, avangardist al creațiilor expuse, punându-le astfel 
valoarea în evidență. Liliana Stoica, creatoarea brandului Deco-Box, folosește o cromatică puternică 
în lucrările sale 3D din lemn, fiind prima care a inițiat un astfel de concept inspirat din stilul propriu 
de a trăi clipa, de a face alegeri îndrăznețe, de a da curs iubirii și manifestării personale. Ciprian 
Manda, arhitectul brandului Silva Artis crede în naturalețea și autenticitatea lemnului, de aceea nu 
utilizează niciun conector metalic, folosindu-se de îmbinările tradiționale în coadă de rândunică. 
Vector Watch s-a impus pe piața internațională ca un dezvoltator capabil să realizeze și să exporte 
cu succes ceasuri inteligente, compatibile cu cele mai importante sisteme de operare. 

Publicul dornic de nou, găsește astfel o expoziție originală, care îmbină armonios tradiționalul 
românesc reinterpretat, tablouri în culori îndrăznețe și tehnologia de ultimă oră. Până pe 12 august 
2016, în timpul programului 10.00- 19.00 această expoziție unicat poate fi vizitată la Ethos House 
(Calea Floreasca, 240 B, București) 

(după https://www.revistadinlemn.ro/2016/07/09/un-nou-trend-de-lifestyle) 
 

1. Cu cine au intrat în contact participanții la expoziția de la Ethos House? 
................................................................................................................................................. 

2. Care este scopul acestui eveniment cultural? 
.................................................................................................................................................. 

3. Ce trăsături sunt specifice acestei clădiri? 
.................................................................................................................................................. 

4. La ce face trimitere cromatica puternică a Lilianei Stoica? 
................................................................................................................................................... 

5. Ce are valoare pentru arhitectul Ciprian Manda? 
................................................................................................................................................... 

6. Ce scoate pe piață Vector Watch? 
.................................................................................................................................................... 

7. În ce constă originalitatea expoziției? 
..................................................................................................................................................... 
 

II. Realizați un rezumat de 7-8 rânduri al textului de la exercițiul I. [...] 
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ABSTRACT 

The present article is aimed at analyzing modern methods of teaching Romanian 
online. This topic is imposed by the current situation of a global pandemic, while 
the theoritization of the subject can be immediately applied to teaching practice. 
Thus, we will concentrate on the traditional teaching techniques which have to be 
modified and adapted when used online. Moreover, we will describe new 
teaching tools that can be exploited for efficient teaching. The topicality of the 
issues in question is highlighted not only by the situation in which all teachers 
and students have suddenly been forced to teach, learn and communicate online, 
but also by the fact that the generation of today’s students is sometimes called 
digital natives, and their teachers – digital migrants. Such a shift towards a 
highly technologized worls, in which people who are not accustomed to using the 
latest technological inventions find themselves in less favourable conditions for 
professional development, is bound to create additional challenges for teachers 
since their IT skills tend to be lower than those of their students. Therefore, we 
consider it highly important to adapt our teaching tools and methods not only to 
the current pandemic situation, but also to the new generation of students who 
feel comfortable with using modern technologies and are more attracted to the 
teaching techniques that actively exploit them. 

KEYWORDS 

digital natives, digital migrants, teaching tools, teaching online, IT 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 

În ziua de astăzi, când educația încearcă să țină pasul cu tehnologiile moderne, iar 
generațiile noi sunt din ce în ce mai imersate în utilizarea acestora, cursurile online nu mai 
reprezintă nicio noutate. Noțiunea de cursuri online există de mai mulți ani datorită 
substanțialelor avantaje ale acestora precum comoditatea (nici profesorul și nici cursantul 
nu este nevoit să risipească timpul pe drum și se poate conecta oriunde s-ar afla), costurile 
reduse (de regulă, cursurile online sunt mai puțin costisitoare comparativ cu cele 
tradiționale), motive personale (de exemplu, particularități ale caracterului sau ale stilului 
preferat de învățare ale cursantului) ș.a.m.d. În lumina evenimentelor curente, indiferent 
de avantajele sau de dezavantajele acestei modalități de predare–învățare sau de propriile 
opțiuni sau preferințe, profesorii și studenții sunt nevoiți să se adapteze condițiilor 
moderne și să își transfere activitatea, parțial sau chiar complet, în mediul online. 
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O altă remarcă introductivă, deosebit de importantă pentru abordarea subiectului adus în 
discuție, este faptul că generația studențiilor de astăzi se poate numi a ‘nativilor digitali’ 
(digital natives), pe când majoritatea dintre profesorii lor rămân în categoria de ‘migranți 
digitali’ (digital migrants) (Prensky, 2001: 1-2). Această trecere de la o generație la alta 
are implicații multiple, mai profunde decât o simplă dificultate sau necesitate de adaptare 
din partea profesorilor. O discrepanță însemnată pe care o observăm între noua generație 
de elevi și studenți pe de o parte și profesorii lor pe de altă parte reprezintă un neajuns 
important în procesul de predare–învățare: crescând înconjurați de tehnologie, depinzând 
de aceasta în toate activitățile zilnice, tinerii de astăzi, în mod firesc, gândesc și 
procesează informații într-un mod fundamental diferit (Prensky, 2001: 1-2), mod care 
deseori rămâne neînțeles și neacceptat de către dascălii lor. Cu toate că subiectul de față a 
fost adus în discuție publică în urmă cu aproape 20 de ani, din păcate, putem constata că și 
în ziua de astăzi mai multe cadre didactice refuză să ia în considerare faptul că pentru 
succesul procesului educațional, este absolut necesară o abordare specială și o adaptare a 
metodelor de predare vizând acea discrepanță care trebuie depășită. În această ordine de 
idei, cercetările din anii precedenți au reușit să demonstreze că paradigma educațională 
necesită o continuă transformare sau chiar o completă schimbare - un proces ce nu poate 
decurge fără utilizarea tehnologiilor computerizate (Полозов, 2002: 154). Totodată, 
această abordare nu exclude posibilitatea de a folosi, în cadrul lecției, tehnici și metode 
tradiționale de lucru. Considerăm că modalitatea cea mai oportună a predării în ziua de 
astăzi constă în imbinarea atentă a tehnologiilor noi cu metodele și tehnicile tradiționale, a 
căror utilizare a fost testată de-a lungul anilor. 

Având în vedere faptul că o astfel de trecere de la tradițional la modern, recomandabilă în 
general și obligatorie în condițiile moderne, va constitui, pentru profesori, o încercare 
serioasă, iar primele lecții ținute în noul format vor fi, în mod inevitabil, focusate mai mult 
pe tehnologie și învățare a metodelor noi de lucru decât pe procesul de predare-învățare în 
sine (Scrivener, 1994: 335), considerăm abordarea subiectului de față extrem de oportună. 
Scopul articolului propus este de a inventaria uneltele și tehnicile tradiționale în 
combinație cu cele moderne și de a oferi idei noi de aplicare a acestora în cadrul cursurilor 
ținute online. În cele ce urmează, vom privi mai îndeaproape tehnicile și uneltele 
tradiționale pe care orice profesor, indiferent de experiența profesională sau de vârstă, le 
utilizează în cadrul cursurilor susținute în modul offline, alături de echivalentele acestora 
mai tehnologizate, produse apărute recent, care pot facilita procesul trecerii profesorilor și 
a studenților dintr-o clasă fizică într-o clasă virtuală.  

Manualul și caietul de exerciții. Acestea reprezintă o unealtă absolut necesară pentru 
orice curs, mai ales unul instituționalizat, deoarece oferă o programă coerentă și un 
control satisfăcător asupra aciziționării lingvistice (Harmer, 2007: 181-182). Avantajele 
utilizării manualelor sunt multiple: ele conțin texte care îi motivează pe elevi; manualele 
moderne vizează competențe diferite, inclusiv cele de înțelegere după auz, având ca 
resurse suplimentare CD-uri și DVD-uri; sunt atractive; ajută profesorii să își planifice 
lecțiile, precum și întregul curs, datorită unei programe bine definite; oferă profesorului 
stimuli pentru dezvoltarea propriei metodici; întăresc percepția progresului; nu în ultimul 
rând, conțin materiale pentru recapitulare. În ceea ce privește manualele bilingve, adresate 
elevilor sau studenților cu aceeași limbă nativă, acestea sunt extrem de oportune și pentru 
exerciții de traducere – un act de o înțelegere profundă a limbii-țintă, precum și de creație 
artistică (Braniște, Petrovici, 2013: 589). 

Totodată, sunt binecunoscute și limitările manualelor clasice. În această ordine de idei, 
dacă nu sunt folosite în mod corespunzător, manualele impun stiluri și conținutul de 
învățare. În plus, multe se bazează pe tehnica cunoscută ca Presentation-Practice-
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Production, adică prezentare-practică-producere; prin urmare, din cauza neincluderii altor 
tehnici care pot fi, la rândul lor, și ele utile în procesul de predare-învățare, cel din urmă ar 
putea suferi de monotonie și lipsă de varietate. Ultimului argument i se alătură încă un 
neajuns substanțial – de cele mai multe ori, unitățile și lecțiile urmează același format, 
astfel demotivând profesorii și studenții. În ultimul rând, alegerea subiectelor ar putea fi 
inoportună sau nepotrivită. 

În contextul predării în mediul online, profesorul și-ar putea baza predarea pe un manual 
clasic, pe hârtie, în condițiile în care cursanții au acces la acesta. Din punctul nostru de 
vedere, este o abordare rezonabilă, luând în considerare toate avantajele menționate mai 
sus. În același timp, contextul dat impune propriile condiții. În primul rând, studenții 
obosesc și își pierd concentrarea destul de repede, mai repede decât acest lucru s-ar fi 
întâmplat într-o clasă obișnuită. În al doilea rând, utilizarea gesturilor – o tehnică foarte 
larg folosită de către profesori datorită mai multor avantaje pe care le are aceasta în 
procesul de predare – este, din nou, mai puțin eficientă: în condițiile în care se lucrează 
față în față, este mult mai ușor a arăta numărul paginii, o secțiune dintr-o pagină, o parte 
dintr-o imagine etc. Prin urmare, o predare eficientă va necesita un timp mai îndelungat 
acordat explicațiilor, precum și o prelungire a timpului de vorbire a profesorului (Teacher 
Talking Time), ceea ce nu se dorește în abordarea comunicativă a predării limbilor străine. 

Ca o soluție care ar rezolva, cel puțin parțial, problemele indicate, am propune 
suplimentarea manualelor deja existente cu o variantă digitală – o practică răspândită în 
cazul manualelor pentru alte limbi europene. O astfel de carte digitală nu presupune numai 
o variantă a manualului pe care cursantul o poate vedea pe ecran, ci oferă mult mai multe 
oportunități: ea conține audio și video încorporate (prin urmare, nu mai necesită CD-uri 
sau DVD-uri pornite separat) și este foarte atractivă pentru studenți din mai multe motive. 
În această ordine de idei, o carte digitală are o interfață interactivă, cursantul simțindu-se, 
într-adevăr, implicat în procesul învățării; exercițiile completate pot fi corectate în mod 
automat; de asemenea, se pot livra și informații necesare pentru completarea exercițiului, 
precum glosarul sau referința gramaticală. Prin urmare, considerăm că o astfel de sursă 
poate fi folosită într-o modalitate foarte eficientă la oră, nu numai în cadrul lecțiilor 
online, ci și față în față. 

Realia. Această tehnică presupune utilizarea obiectelor reale pentru învățarea 
semnificației sau pentru stimularea actvității. Este un punct bun de pornire pentru exerciții 
de gramatică sau vocabular, precum și pentru activități de comunicare (Harmer, op. cit.: 
177). Din nou, există anumite constrângeri pe care ni le impune această metodă atunci 
când se predă la clasă, și anume dimensiunea și cantitatea obiectelor pe care profesorul 
dorește să le prezinte cursanților. În cazul de față, mediul online elimină aceste limitări 
deoarece obiectele necesare sunt la îndemâna profesorului. Sugestiile noastre în acest sens 
includ următoarele activități: a arăta un obiect din cameră și a vorbi despre el; a face o 
excursie prin casă; a vorbi despre un obiect ca despre o piesă de muzeu; un exercițiu de 
vocabular – un student arată un obiect, ceilalți îl numesc și îl descriu; a prezenta un animal 
de companie ș.a.m.d. Susținem că astfel de activități îi fac pe studenți să se simtă implicați 
și motivați să participe în mod activ la oră. 

Imagini. În mod tradițional, acestea sunt utilizate pentru învățarea semnificației itemilor 
de vocabular, pentru jocuri comunicative (de exemplu, “descrie și desenează”) sau 
scrierea creativă. De asemenea, eventualele activități cuprind predicția (ce va urma în 
cadrul lecției) și discuția pe marginea imaginilor (stimularea întrebărilor) (Ibid: 178-179). 
Neajunsul utilizării imaginilor în cadrul lecțiilor față în față este faptul că acestea sunt 
ușor destructibile, mai ales atunci când sunt intens folosite – o deficiență care se 
anihilează, din nou, în cazul predării online. Sugerăm în acest sens ca, în loc de imagini 
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printate, să se utilizeze imagini digitale cu demonstrare prin funcția Share Screen, care se 
pot aplica cu ușurință la toate tehnicile descrise mai sus referitor la lecții tradiționale în 
clasă. 

Tablă, flip chart. Făcând parte din orice sală de curs, aceste obiecte pot fi utilizate ca o 
pagină de caiet pentru notițe sau explicații. Dacă se dorește a utiliza o tablă sau un flip 
chart în continuare și în cadrul orelor online (în cazul în care profesorul le are acasă), apar 
anumite incomodități. De pildă, suprafața tablei sau foaia flip chart-ului vor fi destul de 
mici, prin urmare va fi greu de organizat materia. De asemenea, profesorul se va confrunta 
cu dificultatea de a scrie pe tablă și de a-i monitoriza pe studenți în același timp – drept 
urmare pierderea contactului cu studenții, cei din urmă nefiind incluși în mod activ în 
procesul predării. 

O alternativă importantă în acest sens este o tablă online. Acest tip de software oferă 
foarte multe benificii: este o unealtă care promovează o colaborare reală în timpul orei și 
este foarte atractivă pentru studenți datorită unei interfețe moderne și prietenoase. Oferind 
un acces ușor la alte aplicații sau produse digitale, o astfel de tablă permite nu numai a 
scrie și a desena pe tablă, ci și a crea modele după un tipar prestabilit, a adăuga comentarii 
sub formă de notițe, a proiecta fotografii, audio și video, a folosi o unealtă specială pentru 
activități de tip brainstorming ș.a.m.d. 

Prezentări. Prima opțiune pe care o avem în vedere este utilizarea prezentărilor întocmite 
de profesori prin utilizarea programelor speciale, de exemplu, Microsoft Power Point. 
Această tehnică sporește capacitatea de a prezenta materialul vizual într-o modalitate 
dinamică și interesantă: profesorul poate combina text, imagini, audio, video și efecte 
speciale. Atunci când vine vorba de mediul online, este evident faptul că prezentările sunt 
ușor de folosit prin opțiunea Share Screen, fiind cea mai la îndemână modalitate pentru a 
prezenta noul material. Un alt avantaj constă în faptul că prezentarea poate fi distribuită și 
accesată de către studenți oricând. Totodată, menționăm și anumite probleme legate de 
utilizarea prezentărilor care apar, de cele mai multe ori, din cauza neluării în considerare a 
regulilor compunerii slide-urilor. Astfel, dacă se folosește un template prea des utilizat, se 
reduce din atractivitatea prezentării. De asemenea, dacă slide-urile conțin prea multe 
cuvinte sau constituie un suport pentru o simplă prelegere, fără aplicații practice, se pierde 
interacțiunea Student–Profesor. 

A doua opțiune constă în prezentările întocmite de către studenți. Acestea constituie o 
sarcină extrem de creativă și atractivă, care ar putea avea următoarele subiecte: 
prezentarea unei știri; susținerea unei lecții axate pe vocabular; Pecha Kucha – o 
prezentare care conține 20 de slide-uri, fiecăruia dintre care sunt acordate în mod automat, 
20 de secunde. 

Resurse online. Dezvoltarea internetului a făcut posibil accesul profesorilor, cât și al 
studenților la o multitudine impresionantă de materiale de referință precum dicționare, 
mecanisme de căutare, enciclopedii, site-uri specializate pe gramatică, exerciții online 
ș.a.m.d. (vezi Braniște, Polozova, 2013). De asemenea, o sursă extraordinară o constituie 
clipurile video de pe diverse platforme care pot fi vizionate de către studenți, fiind urmate 
de completarea fișelor de lucru special compuse de profesor. Încă o posibilitate sunt site-
urile interactive de exerciții (care pot fi create integral de către profesor) sau de quizz-uri 
care oferă un feedback util nu numai elevilor, cât și profesorilor, care pot vedea statisticile 
pentru fiecare cursant în parte. Cât despre competențele productive, acestea pot fi exersate 
utilizând chat-uri, blogg-uri și site-uri pentru schimb cultural, dar și printr-o sarcină 
deosebit de complexă și creativă de creare a paginilor web. 
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O atenție aparte trebuie acordată surselor de tip wiki, dintre care cea mai cunoscută este, 
fără îndoială, Wikipedia. Fiind foarte utilizabile și în cadrul orelor offline, sunt cu atât mai 
potrivite pentru predarea în mediul online (Zgheib, Dabbagh, 2020). Procedura numită 
crowdsourcing, atunci când cursanții colaborează pentru crearea unei pagini web comune, 
poate fi folosită de către profesori nu numai în cadrul predării unei limbi străine, ci și în 
orice alt domeniu. Astfel, se promovează munca în echipă, dar și învățarea activă (Fisher, 
2020: 180). Mai mult decât atât, studenții vor învăța modalități de accesare și de sortare a 
informației – aptitudini importante pentru cei care utilizează paginile web ca o sursă de 
informare.  

Programe de editare a textului. Competențele pe care studenții trebuie să le 
dobândească în cadrul cursului includ și producerea unui mesaj scris. În loc de scrierea 
tradițională a unei compuneri pe hârtie, lumea digitalizată ne oferă programe de editare de 
text tip Word, care sunt exploatabile nu numai în contextul orelor online, ci și la lecții 
tradiționale. Numeroasele opțiuni de subliniere, evidențiere, tăiere a textului sau de 
adăugire a comentariilor ușurează procesul de evaluare pentru profesori, cât și pentru 
cursanți din mai multe perspective. În primul rând, putând fi alese modalități diferite de a 
corecta o greșeală, profesorul poate alege modul în care va arăta această corectură, astfel 
variind și impactul produs asupra studentului. În al doilea rând, profesorul nu mai este 
nevoit să se confrunte cu un scris indescifrabil, astfel optimizând timpul acordat corecturii 
lucrărilor. 

Virtual Learning Environment (=Learning Management System). Această noțiune 
presupune o pagină web care cuprinde mai multe resurse pentru desfășurarea cursului, ca, 
de exemplu, forumuri pentru studenți și profesori, o posibilitate de a atașa documente, 
video-uri ș.a.m.d. În plus, studenții își pot posta tema pentru acasă, cea din urmă fiind 
corectată de către profesor, cu nota trimisă automat către un catalog electronic. Alte 
opțiuni disponibile în cadrul acestor resurse sunt crearea exercițiilor automatizate și a altor 
conținuturi educaționale personalizate. 

Rețea personală de învățare. Viteza și anvergura cu care se dezvoltă rețelele moderne de 
socializare este impresionantă; dat fiind faptul că acestea sunt larg utilizate de către 
studenți, ar putea și ar trebui utilizate în cadrul unui curs, fie acesta online sau offline. 
Astfel, pe Facebook, Twitter sau prin blogg-uri comune se pot crea grupuri care comunică 
în legătură cu problemele legate de cursul urmat, precum și comunități profesionale, ca 
dascălii să poată ține pasul cu noile idei și noutăți care apar în domeniu. 

În încheiere, am dori să formulăm câteva remarci concluzionând cele spuse mai sus. În 
primul rând, toate metodele și tehnicile menționate în articolul de față pot fi utilizate fie în 
cadrul predării offline, fie în regim online. Cu siguranță, trecerea de la învățământul la 
clasă la cel virtual pune în fața profesorilor mai multe dificultăți, constrângându-i să își 
adapteze tehnicile de predare și să creeze materiale noi pentru a le utiliza în cadrul orelor. 
Totodată, practica demonstrează că o astfel de adaptare nu este deloc imposibilă. 

În al doilea rând, susținem că, în condițiile în care calculatorul devine principala unealtă 
de predare-învățare și principalul mijloc de comunicare, este recomandat ca tehnicile 
utilizate în cadrul orelor să fie cât mai variate și diversificate, oferind cursanților 
posibilitatea de a participa la învățarea activă a materiei, folosind unelte virtuale, precum 
și obiecte fizice, aflate în jurul lui. Prin intermediul acestora, va avea loc învățarea activă 
– studenții își vor consolida cunoștințele și își vor dezvolta competențele de receptare, dar 
și de producere. După cum am demonstrat în paginile anterioare, chiar și în situația 
învățării online studenții pot recepta mesaje și crea enunțuri proprii, în scris și oral, iar 
profesorii pot organiza lecții de conversație, cu respectarea tuturor regulilor de derulare a 
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acestora (vezi Braniște, 2005: 56-60). Este important ca în acest context nou al învățării, 
toate competențele să fie acoperite în cadrul procesului educațional, deoarece echilibrul 
dintre acestea este absolut necesar pentru metoda comunicativă de predare, care sporește 
eficacitatea procesului de predare–învățare (Braniște, 2013: 428-429), 

În al treilea rând, un avantaj al unei astfel de situații îl constituie o oportunitate unică 
pentru profesor de a explora noi mijloace de predare, precum și de a regândi, în mod 
creativ și inedit, materialele deja existente. Prin urmare, această situație incomodă, și chiar 
extremă, favorizează creșterea profesională și coagularea noilor idei și soluții pentru 
predare. Mai mult decât atât, profesorii devin și ei mai familiarizați cu tehnologia, ceea ce 
le permite o oarecare apropiere de cursanții lor și de modul lor de gândire condiționat de 
digitalizarea lumii din jurul lor. 
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ABSTRACT 

Forced remote teaching of a foreign language, in our case Romanian as a foreign 
language, in the context of the pandemic, by the means of technology, still represents a 
real challenge both for teachers and for students, in order to ensure pedagogical 
continuity, as well as learning continuity. In this article we will try to show the impact of 
relocation from an academic, familiar, physical interaction space – the classroom – to a 
virtual meeting space. 
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Predarea unei limbi străine, în cazul nostru a limbii române ca limbă străină (RLS), prin 
intermediul exclusiv al mijloacelor multimedia (facebook, zoom, skype, messenger, 
webex etc.) a constituit şi va mai constitui fără îndoială o adevărată provocare pentru 
profesorii din această breaslă. În articolul de faţă, vom încerca să trecem în revistă câteva 
dintre consideraţiile noastre referitoare la desfăşurarea unor cursuri practice de RLS, la 
distanţă, în context de pandemie.  

Încă de la bun început, am dori să subliniem faptul că este impropriu, dacă nu chiar greşit, 
să folosim sintagma de predare online, întrucât aceasta se defineşte prin nişte criterii 
precise, clare, reperabile1. Educaţia online nu poate fi decât un produs diacronic, deci unul 
arhitectural-planificat, eşafodat şi bine intenţionat. Pe lângă faptul că aceasta se desfăşoară 
într-un cadru formal, unanim acceptat la nivel naţional, încadrabilă unei programe 
complexe şi unui consens, ea este rezultatul unor cercetări itinerante şi a unor evaluări 
riguroase. Dacă predarea online presupune parcurgerea prealabilă a unor etape riguroase, 
de durată (de la verificarea cu atenţie a informaţiilor furnizate pe platforme educaţionale 

 
1 Vezi de pildă Charles B. Hodges, Stephanie Moore, Barbara B. Lockee, Torrez Trust, Mark Bond, „The 
Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning”, 2020, 
https://www.researchgate.net/publicati  on/3 40 
535196_The_Difference_Between_Emergency_Remote_Teaching_and_Online_Learning; consultat la data de 
20 august 2020. 
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online, efortul colaborativ al experţilor în domeniu, al designerilor şi al specialiştilor în 
tehnologie, colectarea de date despre procesul de predare-învăţare cu scopul de a obţine 
un feedback şi elaborarea de politici până la instruirea şi formarea cadrelor didactice 
angajate în procesul de predare a unei limbi străine), nu la fel putem spune despre 
predarea la distanţă cu care ne-am confruntat în ultimele două luni din al doilea semestru 
de studii şi cu care ne vom mai confrunta, cel mai probabil, în anul universitar care stă să 
vină. Prin urmare, mai adecvat ar fi să folosim sintagma de predare la distanţă în context 
de pandemie sau, mai bine zis, de trecere forţată şi rapidă la predarea la distanţă în 
context de pandemie, în care reproiectarea cursurilor personale şi nomadismul digital, 
respectiv triajul online au constituit izvoarele de materiale şi de resurse folosite în predare. 
O predare la distanţă care nu a avut la bază – din motive obiective, pur exterioare – un 
curs planificat şi pilotat. 

În calitate de cadre didactice la Catedra de RLS a Facultăţii de Litere, Universitatea 
„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, ne-am confruntat cu această provocare de a asigura o 
continuitate pedagogică de predare a cursurilor practice de Redactare şi compoziţie, de 
Receptare a textului scris şi oral, de Limbaje de specialitate (Ştiinţe biologice şi 
biomedicale şi Ştiinţe sociale) şi de a menţine astfel contactul cu studenţii noştri proveniţi 
din ţări diferite precum Franţa, Israel, Coreea, Egipt, Grecia, Mongolia, Qatar, Liban etc., 
studenţi care au continuat să participe la cursuri, unii făcând-o din România, alţii din ţările 
lor de origine.  

Directiva, impusă de teama de a nu ne infecta cu noul virus şi de a-l trasmite în mediile 
familial şi comunitar, de a ne muta din mediul real în mediul virtual ne-a luat prin 
surprindere atât pe noi ca profesori, cât şi pe studenţi, întrucât nici noi, nici studenţii nu 
am mai experimentat niciodată această practică de predare, respectiv de învăţare exclusiv 
online, pe o perioadă mai îndelungată, aproximativ cinci ore pe zi, de trei ore pe 
săptămână.  

Folosirea parţială a internetului sau, mai bine spus, integrarea mijloacelor multimedia în 
procesul de predare a RLS ca mijloace complementare ori ca un supliment de 
interactivitate nu ne-a fost deloc nefamiliară, însă catapultarea noastră, a tuturor, profesori 
şi studenţi deopotrivă, în spatele unor calculatoare, cu evitarea interacţiunii sociale, cu 
adoptarea bruscă a tehnologiei, recunoaştem că ne-a derutat destul de mult şi, în acelaşi 
timp, ne-a pus în faţa unei situaţii noi care a cerut anumite competenţe. Profesorul din 
spatele unui calculator ⁄ telefon ⁄ lap-top⁄ tablete nu este numai un conceptor de materiale 
sau un transmiţător de cunoştinţe, ci un dezvoltator de conţinut digital, capabil să uşureze 
efortul de înţelegere de către studenţi a unor informaţii noi, fie ele de ordin gramatical, 
lexical ori cultural. Profesorul, dar în egală măsură şi studenţii, tehnofili sau tehnofobi, 
sunt nevoiţi în acest context insolit, să se alfabetizeze tehnologic cu anumite platforme şi 
programe şi să devină performeri digitali într-un timp scurt, învăţând să manipuleze 
conţinuturi personale adaptate – din mers – predării la distanţă, precum texte, imagini, 
fişe, suporturi video şi audio, link-uri, site-uri, blog-uri, jocuri interactive etc. 

Fără o directivă academică unanimă şi unitară de utilizare a unei platforme sau a alteia, 
am fost nevoiţi, noi şi colegii noştri, să ne găsim fiecare platforma optimă de pe care să 
lucrăm cu studenţii de la grupă. Însă, pentru a ne opri la o singură platformă a necesitat 
investiţia unui anumit  timp şi efort de a analiza gama de platforme gratuite existente, 
pentru a o găsi pe cea adecvată nouă, pentru a o scoate la suprafaţă, prin descarcărcarea ei 
în calculatoarele proprii, pentru a o testa şi, nu în cele din urmă, pentru a o folosi. Totuşi, 
vorbim de alegerea unei  platforme nestandardizate şi de o maniera de abordare 
individuală, descentralizată. 
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Contextul pandemiei a venit să producă (şi continuă să o facă) o mutaţie semnificativă în 
practica universitară, impunând noi spaţii, noi frontiere, noi structuri. Delocalizarea dintr-
un spaţiu academic, familiar, de interacţiune fizică – sala de curs –, într-un spaţiu de 
întâlnire virtuală a bulversat fără doar şi poate nu numai munca noastră, a universitarilor, 
sau efortul studenţilor de a învăţa să-şi consolideze o anumită autonomie în procesul de 
învăţare, ci şi procesul însuşi de comunicare. O comunicare în care corpul, cu gestica şi 
mimica lui, a devenit aproape netransparent, difuz, distorsionat. Iată ce afirmă în acest 
sens Fanny Capel într-un articol consacrat problematicii predării disciplinelor umaniste în 
mediul online:   

Ce qui se joue au sein d’une classe est indicible, cette alchimie spécifique qui passe par le 
corps du professeur et celui de ses élèves, par la ritualisation (cours à heure fixe, dans un 
lieu commun et neutre, séparé de la sphère intime), parfois par la théâtralité : les échanges 
de regards, de paroles et d’idées, souvent adventices ou intempestifs, seuls sont à même de 
tisser un moment d’intelligence collective que l’on appelle un « cours », et qui transmue 
l’information en savoir (Capel, 2020). 

O comunicare virtuală care pune în paranteze nu numai limbajul corpului, cu gesturile, 
expresiile faciale şi contactul vizual, ci şi experiența fizică, cu interacţiunea socială şi 
interpersonală, în favoarea distanţării sociale, nu are cum să optimizeze actul predării unei 
limbi străine. În plus, o comunicare sincopată de cele mai multe ori fie de probleme 
tehnice, fie de o microfonie dizgraţioasă, fie de o muzică din fundal, fie de alte voci 
existente în spaţiile intime ale studenţilor, contribuie negativ la calitatea actului de 
predare.  

Este banal să mai afirmăm că a preda o limbă străină urmăreşte în primul rând dezvoltarea 
competenţei comunicative a subiecţilor care învaţă această limbă străină, iar comunicarea 
are ca origine etimologică termenul de cuminecare ori de părtăşie. Credem cu tărie că o 
adevărată părtăşie interumană nu poate avea loc decât in praesentia. Colega noastră L. 
Branişte evidenţiază foarte bine în studiile sale dedicate procesul de predare-învăţare a 
RLS rolul dezvoltării competenţei comunicative2. Profesorul angajat în procesul didactic 
– care este unul foarte complex – nu poate să se dispenseze de acest arsenal paraverbal, al 
cărui aport este semnificativ şi de necontestat în atingerea unor obiective educative. Iată 
ce afirmă, în acest sens, cercetătorii afiliaţi grupului The Douglas Fir Group referitor la 
procesul de predare a unei limbi străine:  

Language learning is a complex, ongoing, multifaceted phenomenon that involves the 
dynamic and variable interplay among a range of individual neurobiological mechanisms 
and cognitive capacities and L2 learners' diverse experiences in their multilingual world 
occurring over their life spans and along three interrelated levels of social activity: the 
micro level of social action and interaction, the meso-level of sociocultural institutions 
and communities, and the macro level of ideological structures. (The Douglas Fir Group, 
2016) 

Poziţionarea profesorului în centrul clasei, în mijlocul studenţilor, în laterale, în spatele 
sălii de curs nu este deloc anodină ori lipsită de importanţă, de aceea suntem convinşi că 
imobilitatea noastră – prin ţintuirea în faţa unor aparate tehnice – poate compromite buna 
desfăşurare a actului de predare a unei limbi străine. Mai mult, să nu neglijăm faptul că 
diluarea frontierelor dintre spaţiul privat şi spaţiul public în acest context ar merita o 
analiză mai aprofundată. 

Predarea RLS online studenţilor noştri a însemnat situarea noastră pe un teren cu 
geometrie mobilă, cu un centru diseminat şi asta din cauza nevoii multiplicării spaţiilor 

 
2 Vezi L. Branişte, 2016: 51-57. 
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virtuale, întrucât căile de comunicare cu studenţii noştri au fost diverse, în funcţie de unele 
aspecte obiective: lipsa accesului tuturor la programul microsoft office, lipsa accesului 
tuturor la o cameră video funcţională, lipsa accesului tuturor la un calculator ⁄ tabletă ⁄ 
laptop, lipsa accesului tuturor la o conexiune bună la internet, lipsa posibilităţii tuturor de 
a se conecta la acelaşi program orar (am fost nevoiţi să lucrăm separat cu studenţii 
coreeni, întrucât, întorşi în ţara lor de origine, a intervenit diferenţa mare de fus orar) etc. 
Acel tot fluid, unitar, coerent pe care profesorul îl proiectează şi îl poate urmări cu 
uşurinţă în varianta clasică de predare a disciplinei, a fost greu de pus în practică. Planul 
arhitectural conceput pentru desfăşurarea cursurilor on-site s-a pierdut într-o structură 
rizomică în care centrul de nevoi şi interese a fost mai greu reperabil. Cursul s-a 
desfăşurat conform unui model hidraulic în care informaţiile au curs majoritar dinspre noi, 
fie că am ales să lucrăm sincron, asincron sau un mix între cele două. Întrucât predarea 
limbii române studenţilor străini presupune ţinerea de cursuri practice (ci nu de cursuri 
magistrale, cum se întâmplă deseori la departamentele de literatură şi limbă), am ales să 
lucrăm, cât mai mult posibil, în mod sincron cu studenţii noştri, întărind astfel sentimentul 
lor de siguranţă, de echilibru psihic, de apartenenţă la o comunitate şi de comunicare 
interpersonală3. Rareori, am recurs la modelul asincron, atunci când le-am furnizat 
studenţilor noştri materiale simplificate de studiu şi instrucţiuni clare cu care să se 
familiarizeze înainte de cursul propriu-zis. Prin urmare, modelul de clasă inversată 
(flipped classroom) a fost mai puţin utilizat. Însă, indiferent de modelul adoptat, am 
încercat în primul rând să fim empatice cu studenţii, să creăm un climat de bună dispoziţie 
şi să ne reamintim, mai ales în acest context, de acel fond comun de umanitate care ne 
uneşte pe toţi, mai ales în contexte mai dificile. 

Fără a putea organiza sesiuni de lucru în echipe, fără a ne mai putea apleca insistent 
asupra nevoilor fiecărui student în parte, fără a sesiza, în fond, într-un mod eficient şi în 
imediat, refluxurile-feedback venite din partea studenţilor, am fost nevoite să ne ajustăm 
şi să ne calibrăm în permanenţă aşteptările faţă de noi înşine şi faţă de studenţii noştri. Aşa 
cum am mai precizat, interacţiunea la distanţă cu studenţii noştri a obstrucţionat 
comunicarea, mesajele transmise ajungând la noi deseori fragmentate, juxtapuse, 
sincopate, suprapuse. Şi asta s-a întâmplat de cele mai multe ori pentru că stabilirea 
contactului vizual dintre profesor şi fiecare student în parte a fost greu de realizat, dacă nu 
chiar imposibil. Puşi în faţa unui ecran în care imaginile propriilor chipuri ni se proiecteză 
ca într-o oglindă, gata-gata să ne facem cu toţii câte un selfie, nu a fost, cel puţin din 
partea noastră, deloc reconfortant. Managementul calităţii imaginii proprii, auto-
reflectarea cu acest scop degradează în mare măsură naturaleţea şi autenticitatea întâlnirii 
şi relaţionării. Nu de puţine ori, ne-am confruntat cu reticenţa studenţilor de a-şi deschide 
camerele video în timpul orelor de curs.  

Metoda de lucru pe care am adoptat-o a fost una proteiformă sau, mai bine spus, una 
eclectică, impusă de contextul nou cu care ne-am confruntat. Ne-am dat seama că a 
importa stilul şi ritmul de lucru, metodele şi strategiile folosite în condiţii normale, de 
predare fizică, la clasă, în predarea la distanţă, presupune nu numai o inteligenţă 
pedagogică, ci şi o bună gestionare a unei mase flotante al cărei vehicol se deplasează 
adesea şi care se înscrie în schimbări greu previzibile, mai ales atunci când lipseşte o 
experienţă îndelungată. Profesorul universitar Alina Bârgăoanu scria într-unul dintre 

 
3 Vezi Adam Gacs, Senta Goertler Shannon Spasova „Planned online language education versus crisis‐prompted 
online language teaching: Lessons for the future”, Foreign Language Annals, 9 iunie 2020, 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/flan.12460; consultat la data de 20 august 2020: „Synchronicity 
is important in language education as it is the ideal environment to practice and develop interpersonal 
communication skills”. 
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editorialele sale intitulat Digitalizarea educaţiei- un demers care are puţin de-a face cu 
pandemia că  

eroarea cea mai frecventă este de a crede că educaţia online înseamnă a „turna” acelaşi 
conţinut care face obiectul procesului de învăţare offline într-o formă elctronică. Mai pe 
scurt, a realiza o variantă pdf a manualelor existente şi a o trimite pe acea tabletă magică. 
Nu! Este vorba, mai curând, despre regândirea conţinutului şi a pedagogiei ca atare, 
despre transformarea lor în totalitate. Provocarea centrală o reprezintă crearea conţinutului 
şi adaptarea pedagogiei la mediul digital şi la obiceiurile de atenţue, de lectură, de învăţare 
ale noilor generaţii (conceperea de conţinut audio-video, de info-grafice şi info-stories, 
apelul la experienţe, simulări, gaming, storytelling, realitate augmentată, chiar inteligenţă 
artificială – chatbots, profesori virtuali, care „învaţă” să se adapteze la răspunsurile 
elevilor, la ritmul lor de învăţare) (Bârgăoanu, 2020) 

Însă, dincolo de metoda adoptată de noi, de dificultăţile întâmpinate, de contextul 
nefavorabil şi imprevizibil, de predarea în mediul virtual, am constatat – încă o dată – că 
aproprierea limbii române ca limbă străină a depins foarte mult (pe lângă calitatea input-
ului, vârstă, personalitate, vocaţia pentru limbi, timpul alocat învăţării, background-ul 
social şi cultural, cunoştinţele prealabile), de gradul de vecinătate sau înrudire între 
limbile subiecţilor noştri şi limba română. Este banal să mai afirmăm că studentii vorbitori 
sau cunoscători de limbi romanice au continuat să înveţe mult mai repede limba română 
faţă de studenţii a căror limbi materne sunt indepărtate sau chiar foarte îndepărtate de 
limba română. În situaţia de comunicare scrisă sau orală, cei din prima categorie au intuit 
mult mai uşor categoria gramaticală și au înțeles mult mai repede sensul global al unui 
mesaj transmis. În cazul studenţilor din a doua categorie, de naţionalitate arabă ori 
coreeană de exemplu, fazele de receptare, de impregnare, de reacţie, de construcţie și de 
reconstrucţie, de înţelegere, de conceptualizare ori de reutilizare nu au avut aceeasi 
valoare ca în cazul studenţilor vorbitori sau cunoscători de limbi romanice. Ei au redus de 
cele mai multe ori limbile lor materne, asa cum o face de multe ori nativul limbii ţintă 
apelând la asocieri, la analogii, la memorizări rapide, la strategii de simplificare formală şi 
funcţională. Este de la sine înţeles că, în aceste condiţii noi, procesul de evaluare a 
studenţilor a suferit modificări din partea noastră, în sensul că, de data aceasta, criteriile 
au fost mult mai permeabile, elastice, calibrate şi adaptate decât cele impuse în condiţii 
normale.  

Ca să încheiem totuşi într-o notă optimistă, credem că predarea la distanţă şi-a dezvăluit şi 
părţile ei de lumină. Aşa cum umbra care nu este pur întuneric, ci o urmă de întuneric în 
lumină sau o urmă de lumină în întuneric sau un spaţiu comun de lumină și întuneric sau o 
întrepătrundere fină între lumină și întuneric sau un amestec de lumină și întuneric, aşa şi 
predarea la distanţă.    

Am oferit acest evantai de scurte consideraţii referitoare la predarea rapidă şi forţată la 
distanţă a RLS cu gândul de a scoate în evidenţă faptul că, dincolo de neajunsurile acestei 
modalităţi de predare, satisfacţia majoră a fost aceea de a putea rămâne în contact cu 
studenţii noştri, de a-i sprijini în efortul lor de învăţare a limbii române şi de adaptare la 
un context nou, imprevizibil, context de înfruntat şi de gestionat într-o ţară diferită şi o 
cultură nouă.  
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ABSTRACT 

Under the conditions of on-line teaching of the Romanian language for foreign 
students, there are major differences in the strategies of teaching the Romanian 
language. The phonetic-analytical-synthetic method often used for teaching the 
Romanian language to native children or for teaching Romanian as a non-native 
language for German or Hungarian minorities allows some amendments 
concerning the age group and the region from which the student comes, a region 
related to a certain phonetic base. Furthermore, teaching the Romanian language 
through a language of international circulation is not always possible, under the 
conditions of simultaneous education (with students from different cultural 
backgrounds and whom have been prepared in different educational systems). 
The present paper is a case study on typical difficulties experienced by the 
students when producing messages in the Romanian language (audio/video 
recorded) during remote teaching and suggests ways of correcting the 
pronunciation of the oral message under the conditions of online teaching.  

KEYWORDS 

(Auto)/ evaluation, graphic correction of audio messages, distant learning/ online 
teaching, Romanian language for Amazigh, Arab, Bulgarian, Japanese, Italian, 
Moroccan, Portuguese, Serbian, Turkish students. 
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„Limba română are virtuţi complete, adică poate fi vehicol a tot ce se întâmplă spiritual 
în om. E foarte greu de mânuit. Prin ea poţi deveni vultur sau cântăreţ de strană. Limba 
română are toate premisele valorice pentru a deveni o limbă universală, dar nu ştiu dacă e 
posibil acest marş istoric.” (Țuțea, 2005: 25) Mai mult decât oricând în istoria predării 
limbii române, în condițiile învățământului simultan în format on-line a limbii române 
pentru studenții străini există diferențe majore în privința metodicii predării limbii 
române, chiar dacă din punct de vedere al conținutului, majoritatea manualelor și a 
cursurilor de predare a limbii române pentru străini sunt structurate tematic pentru 
asimilarea lexicală. Metoda fonetică-analitico-sintetică adesea utilizată pentru predarea 
limbii române copiilor nativi, precum și pentru copiii minorităților germane și maghiare 
din România pentru care româna nu e limba maternă suportă niște amendamente 
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referitoare la grupa de vîrstă și la regiunea din care provine studentul, regiune lingvistică 
aferentă unei anumite baze fonetice. Sistemul de educație din țara de unde provine 
studentul are și el un rol esențial, deoarece pe parcursul timpului am putut obseva tipologii 
deferite ale studenților care învață limba română, unii cu o formație auditivă excelentă, 
alții cu o formație vizuală mai bine structurată. Dacă la toate acestea se mai adaugă faptul 
că predarea limbii române prin intermediul unei limbi de circulație internațională nu este 
totdeauna posibilă, în condițiile unui învățământ simultan (cu studenți care provin din 
medii culturale diferite și au fost pregătiți de sisteme de învățământ diferite, cu limbi 
internaționale oficiale diferite precum franceză sau engleză) lucrarea de față e un studiu de 
caz.  

I. DIFICULTĂȚILE TIPICE PE CARE LE ÎNTÂMPINĂ STUDENTUL ÎN MOMENTUL PRODUCERII 
MESAJELOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ (AUDIO/VIDEO ÎNREGISTRATE) ÎN CAZUL PREDĂRII LA 
DISTANȚĂ 
La Facultatea de Litere din București, Universitatea Spiru Haret există de cel puțin 10 ani 
cursuri de limbă română în sistem simultan pentru studenții străini care se pregătesc 
pentru a studia diverse specialități la facultăți în România. Specificul predării limbii 
române în condițiile unui învățământ simultan, înțelegând prin aceasta diferențele de 
vârstă dintre studenți, de pregătire sistemică (dat fiind că ei sunt exponenții sistemului 
educațional din țările lor și ai tipologiei lingvistice aferente) e diferit. Studenții proveniți 
din țările din Africa (Maroc, Camerun; Nigeria, Algeria, Africa de Sud) fac parte din 
grupul în care limba oficială internațională e utilizată de către autorități în comunicarea 
orală și pentru redactarea documentelor oficiale, fiind totodată și limbă de predare în 
învățământul de stat. În paralel, acasă, copiii vorbesc limbile diverselor grupuri etnice, 
triburi sau naționalități. Limbile naționale nu sunt limbile oficiale (engleza sau franceza) 
și atunci baza fonetică cuprinde caracteristici mixte de pronunție. Acest aspect didactic 
specific românesc e foarte puțin înțeles de specialiștii străini, care de cele mai multe ori nu 
înțeleg ce presupune un învățământ organizat în sistem simultan.  

Există și cazuri în care diferența dintre alfabete sau silabare pune serioase probleme de 
înțelegere studentului, dar și profesorului care trebuie să se facă înțeles și care trebuie să 
explice pronunțarea unor sunete care în limbile respective nu există (cazul limbii japoneze 
în care nu există l și al studenților care pronunță r în loc de l: exemplu Raruca în loc de 
Raluca, pentru că în hiragana semnul ら este echivalentul lui ra, iar  る este echivalentul 
lui ru). Exercițiile pentru dezvoltarea auzului fonematic în cazul acestor studenți au în 
vedere în primul rând conștientizarea locului de articulare care diferențiază cele două 
sunete. Exercițiile de palpare a laringelui pentru a înțelege locul de articulare al sunetului r 
se pot combina cu ascultarea pronunției și cu imitarea acesteia prin auto-verificarea prin 
palpare amintită. Acest exercițiu se dovedește a fi foarte dificil pentru acest grup de 
studenți. 

Urmează apoi exercițiile de ascultare și de imitare pe grupuri de exersare și dificultate 
gradată, cu notarea de către student a pronunției în alfabetul specific. Uneori scrierea în 
limba maternă este mai rapidă și cu beneficii imediate pentru studentul străin, pentru care 
limba de cultură și de circulație europeană, în care se face predarea limbii române, e tot o 
limbă străină. În cel de al treilea tip de exersare cu exemplele din coloana a treia intervine 
explicarea diferenței de pronunție. Japoneza nu are sunetul ă specific limbii române și nici 
nu permite redarea grafică cu ajutorul vreunui semn al silabarului, a silabelor în oridine 
inversă: de exemplu らRA în oglindă, adică AR. Aici intervine profesorul care oferă 
explicația, pronunția corectă și corectarea. Autocorectarea se poate face după mai multe 
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exersări corectate de profesor, pe care apoi studentul și le poate înregistra cu telefonul 
mobil, le poate asculta sau reasculta și verifica. 

 
らRA – LA;  
れRE – LE; 
り RI – LI;  
ろRO – LO;  
るRU–LU; 
LĂ – RĂ; 

あらARA – ALA;  
えれERE - ELE;  
いりIRI – ILI; 
おろORO- OLO; 
うるURU- ULU;  

AL – AR; 
EL – ER; 
IR – IL  
OL – OR; 
UL – UR; 
ĂL – ĂR 

Fig 1. Scrierea comparată a sunetelor din silabarul japonez RA, RE, RI RO RU în 
alfabetul latin și a silabelor care conțin sunetul L, inexistent în silabarul japonez 

 
E foarte limpede că orice student străin care învață limba română printr-o altă limbă de 
circulație internațională (engleza sau franceza) gândește în limba maternă. Din experiența 
predării limbii române studenților bulgari precum și din experiența auditivă a diverșilor 
corespondenți bulgari care vorbesc limba română, în pronunția lor se aude de foarte multe 
ori ca marcă distinctă sunetul ă în locul lui a. Aceasta e o caracteristică a greșelilor tipice 
de pronunțare în limba română, care provine din specificul limbii materne, în bulgară 
auzindu-se mulți ă, mult mai mulți decât apare în text litera ъ, deoarece silabele 
neaccentuate în care există litera a determină pronunția închisă a sunetului a, foarte 
apropiată de ă (de exemplu маса [ ma-să ] = masă ; масата [ ma-să-tă ] = masa). O altă 
regulă din limba bulgară prevede pronunțarea lui a ca ă în silabele accentuate, când silaba 
accentuată e ultima, deoarece o altă regulă spune că litera ъ nu este niciodată ultima literă 
a unui cuvânt în limba bulgară, motiv pentru care în scris apare litera a pronunțată tot ă 
(чета [ ce-tă ] = eu citesc ; града [ gră-dă ] = oraș -cazurile acuzativ, genitiv și dativ). 
Aceasta este o greșeală tipică de tipul false friends grafici ai studenților bulgari care învață 
limba română și o marcă a recunoașterii printre vorbitorii de limbă română a nativilor 
bulgari. Un sunet special deosebit de pronunția velară a sunetului l în română este așa-
numitul l moale Љ, љ pronunțat Lj, lj și notat fonetic [ʎ]. 

2. MODALITĂȚILE DE CORECTARE A PRONUNȚĂRII MESAJULUI ORAL ÎN CONDIȚIILE 
PREDĂRII ON-LINE 
Absența din alfabetul chirilic utilizat de sârbi a literei care să redea sunetul ă generează 
confuzii în pronunțarea studenților sârbi vorbitori de limba română (mătură pronunțat în 
loc de matură: persoană mătură !) Ca urmare a acestor observații asupra greșelilor tipice 
explicația pronunțării în limba română ar trebui făcută concomitent cu predarea 
vocabularului respectiv a substantivelor în forma lor articulată și nearticulată prin 
evidențierea grafică a genului prin numărare: o masă două mese; masa-mesele. De 
asemenea se precizează că după ș, j în limba română urmează ă: o ușă-două uși\ o ușă-
ușa; o plajă- două plaje\ o plajă-plaja; o grijă-două griji\ o grijă-grija. Exercițiile pentru 
dezvoltarea motricității organelor implicate în vorbire, cele de respirație, cele pentru 
formarea și dezvoltarea auzului fonematic în limba română care fac posibile diferențierile 
sunetelor și ale unităților morfematice, exercițiile de emitere izolată a sunetului și 
utilizarea oglinzii pentru evidențierea poziției corecte de emitere a sunetului respectiv, 
emiterea în silabe a cuvântului , apoi în cuvinte (în poziție inițială, mediană și finală), 
emiterea de propoziții, proverbe, versuri a sunetului afectat și înregistrarea cu mijloacele 
media la îndemână (telefonul, reportofonul, diversele programe de calculator special 
concepute) sunt etapele metodice pentru însușirea corectă a pronunțării sunetelor în 
asociere cu reprezentarea grafică de către studenții străini care învață limba română. În 
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toate aceste cazuri, ținând seama de faptul că majoritatea studenților străini ajung să învețe 
limba română în etapa operațiilor formale (când gândirea e logică și sistematică, când 
operațiile de analiză și de sinteză, de generalizare și de abstractizare sunt formate, când 
operațiile de conceptualizare, de realizare a judecăților inductiv-deductive, formale 
contribuie la înțelegerea structurilor morfologice și sintactice) conform teoriei lui Jean 
Piaget o îmbinare dintre joc și exercițiu conceput pentru acest nivel de inteligență  este 
întotdeauna o garanție a succesului. După ascultarea și repetarea după pronunția 
profesorului, studentul repetă singur și se poate înregistra. 

 
î-na-in-te 
î-na-poi 
î-no-ta  
î-nalt 
î-nal-tă 
î-nal-te 
î-nec 
î-no-tă-tor 

în 
în-ce-pe 
în-ce-pă-tor 
în-vă-ța 
în-vă-ță-tor 
în-da-tă 
în-că-pe-re 
în-tot-dea-u-na 

îmi 
îm-pă-rat 
îm-pă-ră-tea-să 
îm-bră-ca 
îm-bră-că-min-te 
îm-pre-ună 
îm-pă-ca-re 
îm-bră-ți-șa 

mâi-ne 
pâi-ne 
câi-ne 
mâ-nă 
mân-ca-re 
mân-ca 
mâ-ne-că 
mân-dri-e 

Fig 2. Exercițiu pentru dezvoltarea motricității pronunțării sunetului î 
 

Toate exercițiile studenților străini care sunt scrise de către aceștia trebuie citite de către 
ei. Din felul în care citesc profesorul își poate da seama imediat de gradul de înțelegere și 
de tipurile de dificultăți pe care le întâmpină. Ca și în cazul predării scris-cititului la copiii 
români, citirea pe silabe a cuvintelor e urmată de integrarea cuvintelor în propoziții scurte 
pe care studentul le formulează și pe care tot el le scrie pentru a fi corectat de către 
profesor. În cazul cursurilor on-line realizate în perioada martie-iunie 2020 Facultatea de 
Litere a Universității Spiru Haret a avut la dispoziție programul Blackboard Academic 
Suite pe care îl utilizează de aproape 20 de ani. Experiența cursurilor on-line precum și a 
celor înregistrate la televiziunea universității TVRM /TVH2O pentru primul curs de 
literatură română realizat cu ajutorul calculatorului și filmat în studiourile universității mi-
au folosit în această perioadă pentru exemplificările despre care am vorbit. În 2013-2014 
filmările au inclus prezența în emisiune a unui student Erasmus, portughezul Miguel 
Batista de la Universitatea ISCAP Porto, care a contribuit la formula introductivă a 
cursurilor prin rostirea unor fraze în limba română în legătură cu subiectul emisiunii. De 
cele mai multe ori, aceste fraze erau rostite pentru prima dată cu câteva minute înainte de 
emisiune, iar studentul își făcea notațiile de pronunție cu ajutorul scrierii portugheze. 
Acest lucru a fost posibil deoarece baza fonetică a celor două limbi are elemente comune. 
Nu același lucru a fost posibil în cazul studenților din Italia, mai exact din Sicilia, 
dependenți de sonoritatea și muzicalitatea limbii materne. Rostirea lui î ca ui (puine în loc 
de pâine, muine în loc de mâine, cuine în loc de câine) reflectă gradul de înțelegere a 
zonei de articulare în limba română a sunetului î. Confuzia lui î/â cu ă (căine în loc de 
câine, măine în loc de mâine, păine ăn loc de mâine) se explică prin lipsa acestor semne 
grafice din alfabetul italian. 

Este foarte clar că pronunțarea corectă a cuvintelor în limba română nu se poate face doar 
după învățarea mecanică a alfabetului limbii române și a celor câteva cuvinte ce explică 
utilizarea, de cele mai multe ori aflate în poziție inițială a literelor alfabetului. Exprimarea 
diftongilor, a triftongilor și a grupurilor de litere (ce, ci ge, gi, che, chi ghe, ghi) pune 
probleme mai multe în citirea cuvintelor și propozițiilor, decât pronunțarea izolată a 
fiecărui sunet în parte. Studenții turci, de exemplu confundă rostirea lui ce cu ge din cauza 
confuziei cu limba maternă unde există două consoane asemănătoare cu pronunțare 
diferită: C c – ce, Çç -çe G g=ge. Sistemul vocalic al limbii turce format în ordine de 
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următoarele sunete /a/, /e/, /ı/, /i/, /o/, /ö/, /u/ și /ü/ permite o pronunție corectă a vocalelor 
în limba română. Totuși, problema confuziei dintre ă, â și î rămâne de clarificat prin 
corectarea și autocorectarea exercițiilor concepute cu respectarea binomului citire-scriere. 

În sensul acesta, alfabetarul și literele magnetice sunt utile pentru demonstrațiile 
interactive de pronunțare. Scrierea lui c în limba română e confundată uneori cu cea a lui 
k: cașcaval scris în română ca în turcă kașkaval, chioșc scris greșit kioșk, kyoșk sau kyoșc, 
sau bakșiș în loc de bacșis. Foarte interesant e faptul că există o formă omofonă a 
cuvântului cașcaval în mai multe limbi: în albaneză: Kaçkavall; în bulgară: Кашкавал 
(Kashkaval); în sârbă: Kačkavalj; în dialectul sicilian: Cascavaddu; în italiană: 
Caciocavallo. După modul de uscare și după sistemul de prindere, foarte asemănător cu 
cel al unui ham pentru cai, etimologia cuvântului e semnificativă. Totuși, diferențierile de 
pronunție față de italiană trebuie bine explicate, înțelese și repetate prin evidențiere 
grafică. Memorarea izolată a cuvintelor nu duce la rezultate de pronunțare corectă de 
lungă durată.  

În predarea limbii române, orice cuvânt învățat corect din punctul de vedere al pronunțării 
și al scrierii trebuie utilizat în contexte semantice și formale tipice modelelor de 
comunicare. Dacă la începutul predării numărul de cuvinte asimilate trebuie menținut la 
un nivel minim acceptabil, acest lucru este util în predarea structurilor limbii române și a 
mecanismelor gramaticale și prin exersarea acestora prin intermediul unor exerciții 
structurale. De exemplu, predarea concomitentă a vocabularului și a genului, a numărului, 
a articolului hotărît și nehotărît al substantivelor prin exerciții care să creeze structurile 
mnemotehnice corespunzătoare: un-doi (masculin), o-două (feminin), un-două (neutru). 
Exercițiile sunt structurate pornindu-se de la un model în care are loc evidențierea grafică 
a structurii cuvântului ce se face utilizând un cod al culorilor: 

 
masculin un judecător doi judecători   

judecătorul judecătorii          
 

articol nehotărât     
 
desinențe Ø-i  

 
vocala de legătură   
 
 articol hotărât 

feminin o balerină două balerine 
balerina balerinele 
 

neutru un dulap două dulapuri 
dulapul dulapurile 

Fig 3. Exercițiu de evidențiere grafică a structurii morfematice a substantivelor articulate 
hotărât și nehotărât 

 
În felul acesta se poate înțelege foarte explicit modul de formare al substantivelor 
articulate hotărât în funcție de gen și de număr la cazul nominativ. De asemenea se poate 
observa diferența dintre substantivul nearticulat, cel articulat nehotărât și cel articulat 
hotărât. 

În practică, predarea limbii române unor studenți care provin din ambianțe lingvistice 
diferite prin intermediul limbii engleze nu este totdeauna posibilă din cauza faptului că 
această limbă internațională este cunoscută insuficient de către cei care doresc să învețe 
limba română.  În aceste cazuri, tratarea diferențiată este utilă și valoroasă pentru 
înțelegerea cauzelor dificultăților pe care studenții le întâmpină. Un student marocan de 
limbă amazigh și de limbă arabă este un exemplu pentru ceea ce înseamnă instruirea într-o 
limbă de cultură veche de mii de ani, recunoscută ca limbă oficială abia în 2010 în Maroc, 
având un alfabet despre care se spune că a fost model pentru toate celelalte alfabete 
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utilizate în prezent. Acest alfabet dezvăluie dificultățile grafice și de pronunței în limba 
română ale studentului berber respectiv, care prin formație este trilingv, pentru că el 
vorbește și limba arabă, și limba franceză. Retraducerea în limba maternă a mesajului din 
limba română este o garanție a înțelegerii corecte a mesajului transmis în acord cu politica 
lingvistică a Uniunii Europene de promovare a limbilor așa-zis mici. Utilizarea metodei 
contrastive pentru confrutarea cu limba maternă sau cu limba internațională de contact, are 
rolul de a suprapune și compara sistemele gramaticale pentru fixarea semantică a 
cuvintelor românești. Studentul traduce în limba maternă și repetă pronunția conștient de 
semnificație.   

 
Fig 4. Exercițiu de traducere în cazul predării în regim simultan a pronumelui personal 

 
Metoda permite familiarizarea cu exprimarea diferită a mai multor realități lingvistice cu 
aceeași semnificație, în condițiile în care studenții pot comunica între ei doar în limba 
română, nu într-o limbă de circulație internațională. Timpul de asimilare este scurtat, iar 
studentul își creează astfel propriul dicționar. Cunoașterea particularităților alfabetului cu 
care studentul este familiarizat ușurează explicarea fenomenelor lingvistice și procesul de 
explicare a pronunției în limba română. (vezi Tifinagh, alfabetul limbii Amazigh, 
https://omniglot.com/writing/tifinagh.htm) 

Metoda contrastivă folosită în cazul studenților vorbitori doar ai limbii materne este utilă 
în situațiile în care nu apar nici un fel de interferențe cu limba maternă din punct de 
vedere semantic sau fonetic și în cazul în care ei sunt vorbitori precari ai limbii 
internaționale. Ea permite evitarea dialogului superficial dintre profesor și student, 
antrenarea studentului în procesul de predare -învățare, stimularea interesului și a dorinței 
de a participa activ la curs, progresul rapid al achiziției lingvistice. Spre deosebire de 
metoda directă care poate fi introdusă mai departe, spre progresul achiziției lingvistice, 
metoda contrastivă permite supravegherea individuală, tratarea diferențiată și corectarea 
ad-hoc a greșelilor individuale de pronunție sau de scriere după dictare. Mimica și 
gesturile sunt tipice abordării lingvistice directe, spre deosebire de abordarea contrastivă 
care presupune o baie lingvistică și pentru profesor. Intuiția și exercițiul sunt caracteristice 
ambelor metode, fapt ce permite îmbinarea lor spontană. 
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Fig 5. Traducerea verbului a fi la prezent în cazul predării simultane fără ajutorul limbii 
de circulație internațională. 

 
Rostirea este indisolubil legată de scriere, metoda fonetică analitico-sintetică fiind la baza 
predării limbii române și acest lucru e evidențiat de exemplul studenților turci, care pentru 
a crea texte în limba română le-au scris singuri folosind un anumit număr de cuvinte 
învățate. Aceștia s-au înregistrat și au decărcat filmele și imaginile cu temele realizate. 
Corectarea temelor și a pronunției în acest caz s-a făcut prin metoda grafică pe platforma 
Blackboard. 

 
De asemenea pentru corectarea pronunției și a scrierii studentului s-au folosit documente 
în care accentul cuvintelor era evidențiat fie prin majusculă, fie prin colorarea vocalei 
accentuate din cuvântul românesc. Am folosit concomitent și aplicația Zoom, care permite 
dialogul direct, explicarea greșelii, exemplificarea și autocorectarea. Sub formă de 
ghicitoare lingvistică au fost utilizate și următoarele exemple insistându-se asupra 
pronunției și asupra accentelor: 

1. Cuvinte ce conțin toate semnele diacritice ale alfabetului românesc: înfățișând, 
îmbrățișând. 

2. Cuvinte care au cele 5 vocale în interiorul cuvântului în ordine alfabetică: 
anteriorul, cavernicolul. 

3. Cuvinte care au cele 5 vocale în ordine inversă: bucovinean, butonieră 
4. Cel mai lung cuvânt alcătuit din note muzicale: similare. 
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5. Numere cu tot atâtea litere: cinci, douăsprezece. 
6. Singurele substantive feminine terminate în -i din limba română: zi, luni, marți, 

miercuri, joi, vineri. 
7. Cele mai puține substantive feminine terminate în o: cacao, virago, imago, 

laudatio. 
8. Singurul cuvânt care începe și se termină cu x: xerox 
9. Interjecții românești care nu conțin nicio vocală: brr, hm, prr, pst, ss, sst, st, tț, tț, 

zvr. 
 

Învățarea alfabetului limbii române de către studenții bulgari se poate face mai ușor 
pornind de la fondul de cuvinte asemănătoare din cele două limbi, prin despărțirea în 
silabe și evidențierea accentului în limba română utilizând variații de culoare sau 
majuscula. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.7 Evidențierea prin metoda grafică a accentului în cuvintele ce desemnează 
lunile anului, asemănătoare în bulgară și română 

 
Învățarea on-line este de cele mai multe ori un fel de blended learning, o învățare în care 
metodele, materialele și mijloacele de predare variază, în care materialele de studiu sunt 
preponderent vizuale și auditive solicitând spiritul de observație și dezvoltarea abilităților 
de percepție specifice auzului fonematic. Firește că pentru limba română dezvoltarea 
auzului fonematic presupune realizarea unor exerciții de ascultare și de redare corectă a 
pronunției cuvintelor cu posibilitatea de reascultare și de autocorectare. În acest sens 
onomatopeele ce redau sunetele animalelor sunt amuzante și folositoare în același timp ca 
exerciții de pronunție. Ele pot fi asociate cu imaginile viețuitoarelor pentru fixarea 
sensului lexical. Faptul că limba română este o limbă cu o muzicalitate pronunțată (”The 
Romanian language is a lyrical instrument which makes it possible that nuances of 
thought and feeling be transcoded in translation so that the target text does not betray its 
source.” (Braniște, 2013: 595) atrage atenția asupra repertoriului muzical românesc, care 
ar trebui integrat în receptarea limbii române pentru străini, mai ales în cazul grupurilor 
lingvistice educate preponderent auditiv, așa cum sunt cele de studenți arabi sau amazigh 
spre exemplu. Proverbele și zicătorile românești traduse în diverse limbi sau cu 
echivalente în alte limbi (Flonta, 1993) sunt utile de asemenea, după cum folositoare sunt 

Bulgară Română 

авария 
Януари (ianu͗ari) 
Февруари (fevru͗ari) 
Март 
Април 
Май 
Юни 
Юли 
август  
септември 
октомври 
ноември 
дечември 

a-va-r-e        avarie 
ia-nua-ri-e      ianuarie 
fe-brua-ri-e    februarie 
mar-ti-e          martie 
a-pri-li-e         aprilie 
mai 
iu-ni-e              iunie 
iu-li-e                iulie 
au-gust               august 
sep-tem-bri-e    septembire 
oc-tom-bri-e      octombrie 
no-iem-bri-e      noiembrie 
de-cem-bri-e      decembrie 
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și fragmentele de opere literare care pot fi exploatate excelent pentru acest scop. Ele au o 
valoare menmotehnică mai mare decât textele conversaționale uzuale, aceasta fiind 
amplificată de structura ritmico-melodică. 

Este important ca suportul video, un mijloc de învățare excepțional, care îi provoacă pe 
studenți să ofere răspunsuri, să fie integrat într-o strategie didactică din care să nu 
lipsească metoda conversației, o metodă ce presupune structurarea conceptuală prealabilă 
conform strategiei didactice alese. Conversația nu este „doar o tehnică”, ci o „artă dificilă, 
care presupune o cunoaştere profundă a legităţilor limbii şi vorbirii, a mecanismelor 
psiholingvistice şi psihopedagogice, ce guvernează procesele de comunicare verbală.” 
(Braniște, 2005: 95) Conversația ca metodă didactică și suportul video sau audio ca mijloc 
de învățare, alături de suportul de curs tipărit sau de planșele ilustrative ca materiale 
didactic sunt parte a strategiei didactice.  

3. CONCLUZII 
Spre deosebire de perioadele anterioare în care studiile de românistică și de didactică a 
predării limbii române pentru străini reprezentau o preocupare a specialiștilor implicați 
direct în predare (Alexe, 1980: 10; Costea, 1985: 39-43; Cristureanu, 1970: 106-111; 
Dobre, 1983: 125-128; Dobriţoiu, Nedelea, 1976: 63-71; Dobriţoiu,  Anghel, 1966: 51-56; 
Doca, 1981: 627-633; Fanella, 1993), materialele tipărite din ultimul timp s-au diversificat 
din punct de vedere al suportului utilizat, alături de cărțile sau manualele de predare a 
limbii române apărând diverse site-uri cu mijloace de învățare, legate în special de laptop, 
computer, telefon sau tabletă. Dincolo de faptul că schimbarea programelor Windows va 
face inoperabile aceste softuri la un moment dat, toate aceste materiale și mijloace repetă, 
fără excepție din punct de vedere tematic un set de noțiuni de vocabular și sintaxă 
conversațională uzuală, ele fiind utile în general oricărui student indiferent de vârstă, de 
pregătire. Atractive din punct de vedere vizual, aceste mijloace de învățare completează 
paleta elementelor din care profesorul își alcătuiește strategiile didactice de predare-
învățare. Respectarea principiului particularităților individuale, lingvistice sau de vârstă 
lipsește de foarte multe ori și în cazul alcătuirii manualelor pentru elevii de gimnaziu care 
la nivelul clasei a V-a învață noțiuni pe care studenții le studiază în primul an de facultate 
la filologie.   

Ceea ce lipsește cu desăvârșire din paleta bibliografică a ultimilor ani este o metodică a 
predării limbii române pentru străini, care să fie alcătuită pe baza strategiilor didactice 
utilizate pentru corectarea erorilor diferitelor grupuri lingvistice de studenți. Cu alte 
cuvinte o metodică ce valorifică și integrează tot ceea ce s-a scris până acum cu privire la 
predarea limbii române pentru străini nu există, după cum nu există un inventar 
bibliografic al mijloacelor de învățare (programe de calculator, softuri, site-uri, casete 
audio, casete video, discuri, înregistrări ale emisiunilor gen Teleșcoală, Cd-uri sau DVD -
uri) dedicate acestui scop.  

Există situații în care atingerea unui anumit nivel de performanță lingvistică într-un timp 
dat este imposibilă. Tacit, majoritatea profesorilor recunosc acest lucru. Acest lucru se 
întâmplă și din cauza stabilirii unui obiectiv general amplu, ignorând datele problemei 
(particularitările individuale, lingvistice și de vârstă). Limba română nu poate fi predată 
copiind metodologia de structurare a manualelor de predare a unei limbi internaționale în 
colonii, pentru că nici pentru limbile internaționale nu se utilizează același tip de manuale 
în țările respective pentru nativi. Acest fapt presupune studierea comparată a mai multor 
sisteme și adaptarea ideilor celor mai folositoare pentru specificul predării limbii române.  

Fără îndoială că metodica predării limbii române pentru străini ar trebui să includă 
recomandări pentru baterii de exerciții combinate cu cele de logopedie dedicate fiecărui 
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grup lingvistic de studenți în funcție de particularitățile sale. Structurarea acestor materiale 
și mijloace didactice pe niveluri de învățare este esențială. Să nu uităm că didactica 
predării limbii române nu este o disciplină nouă și că materialele și mijloacele didactice 
concepute anterior nu ar trebui să rămână prăfuite, necunoscute, uitate și pierdute.  

Nu în ultimul rând, certificarea cunoașterii limbii române la un anumit nivel ar trebui să 
includă un repertoar, un vocabular de cuvinte care trebuie cunoscute cu precădere la 
nivelul respectiv, nu doar materiale gen programă școlară care oferă libertăți și permite 
omisiuni și bibliografii de lucrări academice. Sistemul francez de exemplu a conceput 
vocabularul pe care un absolvent de liceu trebuie să îl cunoască și să îl folosească. Similar 
ar putea și ar trebui să fie concepute materiale gen vocabular, care să includă cuvintele ce 
ar trebui cunoscute și folosite de studenții străini la un anumit nivel. În funcție de acestea 
ar trebui ordonate mijloacele și materialele didactice deja concepute. Competițiile 
internaționale on-line pe niveluri de studiu ar fi un mijloc de cultivare și de propagandă a 
limbii române pentru studenții din diaspora și nu numai. 

Profesorul de limba română pentru studenți străini nu este numai un absolvent al unei 
Facultăți de Litere, ci este mai ales un ambasador cultural, ce are cunoștințe didactice 
vaste, incluzând metodica predării, logopedie, cunoștințe de IT și mai ales practica de 
predare-învățare. El este un inovator al strategiilor didactice pe care le concepe, un creator 
de cursuri, de materiale și mijloace didactice publicate sau nu la diverse edituri, la diverse 
telviziuni universitare sau nu, sau pe diverse site-uri, un arhitect al promovării culturii 
române a cărui putere vine din studiu și muncă în afara orelor de predare. Odată cu 
promovarea predării on-line, timpul liber al profesorului s-a diminuat semnificativ, iar 
cuantificarea acestor ore de muncă separat de cele petrecute cu predarea on-line a devenit 
de cele mai multe ori inoperabilă, ignorată ori imposibilă. Uneori, pentru conceperea 
video și audio a materialelor sale dedicate unui curs on-line, profesorul de limba română 
trebuie să fie autor, dactilograf, didactician, editor, IT-ist, corector și realizator de 
program, toate aceste atribuții fiind realizate de multe ori pro-bono fără a fi popularizate 
în mod cuvenit în mediile profesionale interesate. Profesorilor de limba română pentru 
străini le revine misiunea de propagare, de diseminare a rezultatelor unei munci frumoase 
și grele de cultivare a limbii, pentru că „limba română e distanţa dintre inimă şi umbra ei, 
care se numeşte suflet.” (Neagu, 2013: 1) 
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