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EXPERIENłE  

 

Gândirea pozitivă se asociază oarecum 
cu afectivitatea, reprezentată prin pălăria 
roşie.  Purtătorii pălăriilor roşie şi galbenă 
vorbesc din perspectiva celor trei dame care îl 
răsfaŃă pe micul “mariner” şi-l alintă mai mult 
decât este normal. Limbajul folosit este unul 
informal, grăitoare fiind diminutivele “puişorul”, 
“mititelul”. Afectivitatea se manifestă şi prin 
limbajul nonverbal. Spre deosebire de 
tonalitatea dură a vocii gândirii critice, 
gândirea pozitivă şi afectivitatea folosesc în 
comunicare o voce mai caldă. Cele din urmă 
văd în faptele lui Goe, la fel ca rudele lui, 
dovezi de deşteptăciune. 

Când discuŃia se aprinde, intervine 
moderatorul pentru calmarea situaŃiei. 

Pălăria verde - creativitatea - plăsmuieşte 
un Goe al zilelor noastre, un Goe tocmai 
trecut de prima vârstă a şcolii. Elevul este 
liber să creeze o continuare a firului epic oferit 
de autor. 

În finalul orei, clasa face aprecieri în 
privinŃa comportării purtătorilor de pălării, 
evaluând încadrarea în rol şi modul în care 
aceştia susŃin discuŃia. Este interesant de 
urmărit imaginaŃia elevilor, capacitatea de a-şi 
construi un enunŃ pro sau contra personajelor 
lui Caragiale, depăşirea inhibiŃiilor şi atenŃia 
acordată construirii mesajului oral. 
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SAREA CONVERSAłIEI 
SAU  DESPRE DIALOGUL 

FORMAL ŞI INFORMAL 

Ana Boariu 
 
 A stăpâni o limbă înseamnă, printre altele, 
şi a şti care modalitate a actului vorbirii este 
adecvată situaŃiei de comunicare în care ne 
găsim. În esenŃă, actul de comunicare este 
acelaşi, realizarea sa însă face apel la forme 
lingvistice total diferite. EsenŃialul este ca 
elevul să ia cunoştinŃă de existenŃa socio-
culturală a diferitelor registre ale limbii, proprii 
unor situaŃii date şi să înveŃe să adapteze 
registrul utilizat situaŃiei în care se găseşte el. 
 În condiŃiile actuale, când constatăm o 
alterare a limbajului (explicabilă şi prin 
carenŃele de cultură şi civilizaŃie în virtutea 
cărora forma comunicării este adeseori 
ignorată în favoarea mesajului “oricum”), şcolii 
îi revine un rol esenŃial în dezvoltarea şi 
nuanŃarea abilităŃilor de comunicare. Desigur, 
aceste abilităŃi de comunicare orală îşi au 
originea în familie, dar constatăm că “zestrea” 
cu care vin elevii este adeseori săracă, viciată 
de absenŃa preocupării familiei pentru acest 
aspect. Mimetici fiind, copiii imită, copiază 
spontan modelul aflat în imediata lor 
apropiere. Iar acest model este în (prea) 
multe cazuri deformat şi deformator, prin 
efectul pe care îl are asupra copilului în 
evoluŃie. Abia în şcoală elevul ajunge (sau ar 
trebui să ajungă) la conştientizarea limbajului, 
la stăpânirea tehnicilor lui în vederea utilizării 
ulterioare în situaŃii reale de comunicare.  
 Noul curriculum, spre deosebire de cel 
anterior, care punea accentul, mai ales, pe 
procesul scrierii, îşi propune echilibrarea celor 
două forme ale comunicării: exprimarea scrisă 
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şi exprimarea orală – din perspectiva pregătirii 
elevilor pentru integrarea socială. 
 În acest sens, manualele de limba 
română ale Editurii Humanitas propun în 
cadrul modulului comunicare (şi nu numai) 
exerciŃii care favorizează discursul oral, 
familiarizându-i pe elevi (chiar dacă nu le 
numeşte astfel) cu cele trei registre în care se 
poate clasa un enunŃ: 

- registrul curent 
- registrul elevat 

 - registrul familiar 
Alături de formele lingvistice, elevii sunt 

puşi în situaŃia de a conştientiza şi 
funcŃionalitatea elementelor nonverbale 
(gesturi, mimică…) esenŃiale în comunicarea 
orală, deoarece “completează mesajul, 
ducând la o înŃelegere eficientă a acestuia de 
către partenerii de comunicare” (Manual de 
limba română – cl. a VII-a, Editura 
Humanitas). 

Având încă din clasa a V-a noŃiunile de 
emiŃător, receptor, mesaj, context, cod şi 
canal, elevii vor fi obişnuiŃi să construiască 
dialoguri utilizând cele mai potrivite mijloace 
lingvistice şi nonverbale pentru a se face 
înŃeleşi, “gândindu-şi” limbajul, analizându-l, 
adaptându-l la situaŃii diferite. Dacă registrul 
familiar, identificat în dialogul informal, le 
este mai cunoscut, utilizându-l spontan, 
registrul elevat, corespunzând dialogului 
formal, necesită, la rându-i, o abordare 
atentă. 

Ambele tipuri de dialog presupun nuanŃe 
pe care, fără instruire, elevul nu le poate 
sesiza. Necesitatea studierii dialogului 
depăşeşte sfera şcolii, căci modul cum vorbim 
dezvăluie atitudini şi valori care nu mai Ńin de 
“teorie”, ci de practica vieŃii şi, nu în ultimul 
rând, de educaŃie. 

Totodată, studierea şi exersarea 
dialogului relevă elevilor frumuseŃea limbii, 
potenŃialul şi resursele ei surprinzătoare. 

Actul comunicării presupune totodată o 
intenŃie; “vorbim” pentru a seduce, a 
convinge, a sfătui, a obŃine informaŃii sau a le 
da… Până şi discuŃiile “de amorul artei”, ”de 
dragul de-a vorbi” conŃin în subtext o intenŃie: 
aceea de a evita izolarea, menŃinând deschis 
circuitul comunicării. Dialogul se va organiza 
în funcŃie de aceste intenŃii, în funcŃie de 
interlocutor, de statutul social al acestuia, de 
context etc. Pentru ca elevul să înŃeleagă 
mecanismul dialogului este necesar ca orele 

dedicate acestuia să devină o realitate 
palpabilă, incitantă, provocatoare, vie, care 
să-l implice pe elev, oferindu-i/creându-i 
cadrul libertăŃii de gândire şi de exprimare. 

Pentru dezvoltarea capacităŃii de 
exprimare orală, unul dintre obiectivele de 
referinŃă ale programei de clasa a VII-a 
vizează adaptarea vorbirii la situaŃii specifice 
sau neprevăzute de dialog. ActivităŃile de 
învăŃare în vederea atingerii acestui obiect pot 
fi diverse. Manualul propune câteva, dar ele 
pot fi completate. Jocul se dovedeşte o 
inepuizabilă modalitate de realizare a 
feedback-ului, stimulând înŃelegerea, 
creativitatea şi implicarea afectivă a elevilor în 
activitatea de predare-învăŃare. 

Un joc pe care l-am folosit cu succes 
(preluat dintr-un manual francez de tehnică 
literară) s-a numit SAREA CONVERSAłIEI: 

În sala dotată cu măsuŃe, am aranjat o 
masă lungă, imaginând un prânz la care 
participau persoane de vârste diferite: părinŃii, 
doi copii ai lor,  un prieten al copiilor şi doi 
invitaŃi oficiali – primarul oraşului cu soŃia. 
Fiecare dintre cei şapte “meseni” a primit 
indicaŃii, în prealabil, referitoare la replica pe 
care o va rosti, la ton şi la gestică. CeilalŃi 
elevi, stând în picioare în spatele colegilor, au 
fost rugaŃi să urmărească atent ce se 
întâmplă la masă. Corpus delicti era sarea, 
aflată/sau nu undeva pe masă şi care trebuia 
obŃinută, în consecinŃă, cerută, în mai multe 
moduri, în funcŃie de persoana căreia i se 
solicita. Astfel, elevii au exersat nuanŃele 
limbajului: 

1. aluziv: Eu, ştiŃi, mănânc foarte sărat. 
2. ceremonios: AŃi avea amabilitatea să-
mi daŃi sarea, vă rog? 
3. corect: Puteti să-mi daŃi sarea, vă rog? 
4. între copii: Hei, dă-mi sarea! 
5. interogativ: Unde e sarea? Cine poate 
să-mi dea sarea? Are cineva sarea? 
6. puŃin imperativ: Sarea, te rog! 
7. familiar: Îmi dai sarea? 
8. nu chiar direct: Hei, întinde mâna acolo, 
după solniŃă. 
9. puŃin obraznic: Dă sarea! 

    10. mojic: Sarea! 
    11. orgolios şi dominator: Să mi se dea 

sarea! 
    12. dacă sarea nu era pe masă: AveŃi sare? 

 
Replicile au vizat acelaşi rezultat: obŃinerea 

unui lucru de la celălalt, formele lingvistice au fost 
diferite. La sfârşitul jocului (care a durat relativ 
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puŃin), elevii au discutat faŃă de cine poate fi/nu 
poate fi utilizată fiecare replică şi cărui tip de 
dialog (formal/informal) aparŃin acestea. A fost 
analizată şi comunicarea nonverbală care a 
dublat  replicile: poziŃia corpului, gesturile, 
mimica, distanŃa corporală, paralimbajul (tonul, 
intonaŃia, accentul, modularea vocii), stabilindu-
se care elemente nonverbale se folosesc în 
ambele tipuri de dialog şi în ce măsură sunt 
permise de codul bunelor maniere. 

Alt joc, EUROPA DIALOGICĂ a fost cel 
în care “călătorii europeni” au fost puşi în situaŃii 
inedite de comunicare verbală şi nonverbală, în 
postura de călători cu trenul, cu maşina şi 
autostopişti. Pentru călătoria cu trenul, am 
aranjat un şir de câte două scaune, iar 
“călătorii”, aflaŃi fortuit alături, au  conversat pe 
mai multe teme după ce, mai întâi, au exersat 
formulele de salut şi de iniŃiere a conversaŃiei cu 
o persoană străină. “Autostopiştii” şi-au intrat în 
rol cu entuziasm şi satisfacŃie, apelând la gesturi 
cât mai convingătoare (fluturări de mâini, rugi 
mute, datul ochilor peste cap, bătutul obrazului, 
semne de ameninŃare…) pentru a-i convinge pe 
“şoferi” să oprească. Odată urcaŃi în “maşină”, “ 
turiştii străini” au conversat cu “şoferii” până… i-
au durut mâinile. Mimica, mişcările ochilor au 
fost utilizate cu talent şi umor. 

Fiecare şi-a jucat rolul în faŃa colegilor-
spectatori care au consemnat în caiete 
observaŃiile lor referitoare la modul cum s-a 
realizat comunicarea. 

O altă postură în care au fost puşi a fost 
cea de ghizi: unul oficial, care trebuia să 
prezinte monumentele istorice ale Mediaşului 
(biserica Sfânta Margareta, turnul Forkesch) 
unui grup de turişti în vârstă, şi unul neoficial, 
care trebuia să prezinte acelaşi turn unor 

amici. Pentru rolul primului ghid s-au pregătit 
(documentat) câŃiva elevi, iar prin tragere la 
sorŃi a fost desemnat unul. La sfârşit, prestaŃia 
sa a fost discutată de colegi. Al doilea rol de 
ghid a destins atmosfera. Dat fiind că turnul 
Forkesch adăposteşte postul de radio “Radio 
Mediaş”, discuŃia a alunecat lejer spre muzică, 
domeniu în care “vizitatorii” se simŃeau în 
elementul lor. 

ModalităŃile diferite de construire a 
dialogului în funcŃie de situaŃia concretă au 
putut fi sesizate şi în urma unui alt exerciŃiu, 
care îi punea în faŃa unor texte literare/ 
nonliterare. Fiecare din cele patru grupe 
formate a primit câte o fişă-citat (vezi anexa) 

a) un interviu luat unui sportiv;  
b) un fragment de dialog dintr-o operă 
literară conŃinând dialog formal;  
c) un fragment dintr-o operă  literară 
dramatică cu dialog informal şi  
d) un dialog academic. 
Grupele au observat particularităŃile 

lingvistice specifice fiecărui tip de dialog, 
comparându-le apoi şi stabilind scopul căruia i 
se circumscrie fiecare. 

 
Metodele active prin care se ajunge la 

îmbunătăŃirea exprimării orale a elevului sunt 
multiple şi generoase. Ele generează 
plăcerea comunicării, încrederea elevilor (in 
sine şi în ceilalŃi), sinceritatea, gândirea 
independentă, libera exprimare a opiniilor, 
inventivitatea, prezenŃa de spirit. Important 
este să se creeze situaŃia de dialog, iar rolul 
profesorului este esenŃial în construirea 
diferitelor contexte de comunicare, în 
încurajarea procesului comunicării şi în 
evaluarea progresului înregistrat de aceştia. 

 
 

Anexă (Fişe-citate) 
 
a. interviu cu un sportiv: 

Reporter: Gabi Szabo, bine ai revenit acasă! Văd că fanii tăi nu te mai lasă să respiri. 
G.S. : Da, cred că se bucură, mai ales că aurul acesta  e mai “greu”, competiŃia fiind 
foarte strânsă. 
R.: Ai avut la un moment dat o ezitare, iar nouă ni s-a făcut inima cât un purice. 
G.S.: Da, glezna mea a vrut să-mi joace feste, dar “am îmblânzit-o”. 

b. fragment dintr-o operă literară cu dialog formal: 
“Mazarin scoase la iveală o scrisoare:  
- Am găsit aici o scrisoare în care vă cereŃi libertatea, domnule de Rochefort. Prin 
urmare vă aflaŃi în temniŃă? 

     - Dar mi se pare că EminenŃa Voastră o ştie mai bine ca oricine - spuse Rochefort”. 
                             Al. Dumas, După douăzeci de ani 
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c. Fragment dintr-o operă dramatică cu dialog informal : 
„MiŃa : Ce dracu’  caută Crăcănel aici? Mă minte că se duce la Ploieşti… şi vine la 
bal… Nu cumva Mangafaua sare gardul?… Ori a simŃit ceva?… Mi-am schimbat 
costumul la grandirop… 
Iordache : A dracului istorie o să iasă. Crăcănel aici, Pampon aici, MiŃa aici…” 

I.L. Caragiale, D’ale carnavalului 
d. Dialog academic (convorbire între N.Steinhardt şi E. Lovinescu) : 

N.S.: Termenul acesta, “burghez”, nu e de natură să irite, să supere, să îndepărteze? 
Nu există în adâncurile conştiinŃei naŃionale o repulsie pentru “clasa de mijloc” ?... 
E.L. Frica de cuvinte şi de termeni consacraŃi de istorie nu este cel mai nimerit temei de 
judecată sănătoasă şi nepărtinitoare. łine de tărâmul afectivităŃii. Nu are ce să caute în 
domeniul ştiinŃific de care e legată istoria… 
N.S. :… nu acceptaŃi ideea că istoria e mult mai legată de tărâmul emoŃiei decât de cel 
strict pozitiv, al cunoaşterii şi documentării? “ 

N.Steinhardt, Monologul polifonic 
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ASCULTAREA ACTIVĂ - 
PRINCIPIUL DE BAZĂ AL 

PROGRESIEI UNUI 

DIALOG 

Lenu Ńa Sfîrlea 
 
I.Argument 
Între obiectivele ce vizează dezvoltarea 

capacităŃilor de receptare şi de exprimare orală, 
le găsim şi pe cele referitoare la iniŃierea, 
menŃinerea şi încheierea unui dialog, la 

adaptarea la interlocutor şi la contextul 
comunicării, obiective urmărite pentru întreg 
ciclul gimnazial. De asemenea, se prevede o 
creştere treptată a complexităŃii actelor de 
vorbire ce pot fi desfăşurate de elevi. In ceea ce 
priveşte situaŃiile de comunicare dialogată, se 
cere o trecere de la dialogul simplu (clasa a V-a) 
la dialogul complex, sporit calitativ, în care 
trebuie să existe o mai bună înlănŃuire a 
replicilor, o mai bună conectare a  elementelor 
nonverbale la cele verbale (clasa a VI-a), 
asigurându-se progresia reală a dialogului 
(clasa a VII-a). 

EficienŃa activităŃilor de comunicare 
dialogată este demonstrată tocmai de modul în 
care evoluează un dialog sau o conversaŃie. 
Spun aceasta, deoarece în practica şcolară şi în 
viaŃa de zi cu zi, nu puŃine sunt situaŃiile în care 
o discuŃie eşuează din motive ce Ńin în principal 
de atitudinea individului în actul comunicativ – 
favorabilă sau nefavorabilă comunicării. Iată de 
ce între obiectivele programei îl întâlnim şi pe 
următorul: să manifeste o atitudine favorabilă 
progresiei comunicării, atitudine ce constă în 
primul rând în a şti să-l asculŃi pe celălalt. Nu de 
puŃine ori, într-un dialog două persoane vorbesc 
în acelaşi timp sau uneia „i se taie avântul din 
prima”, este  întreruptă în şirul ideilor sale şi 
chiar „contrată” prin concluzii pripite şi 
argumente agresive. Aproape nimeni nu-şi 
ascultă cu atenŃie interlocutorul; în loc să se 
caute cauza, se caută mereu un Ńap ispăşitor 
atunci când comunicarea este în impas. Or, 
ascultarea activă presupune în primul rând 
disponibilitatea afectivă de a-i cunoaşte pe  
 


