
D  O  S  A  R  3

PERSPECTIVE

������������	
���
���	��
�	����
�
��������������	������
��
����	
���

�
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1. Specificul modelului comunicativ 

Într-un text frumos �i trist despre formele �tiutului, despre limitele lui �i despre uitare – 
Basmul feciorului de împ�rat, cel cu noroc la vânat -  împ�r�teasa î�i d� mai întâi copilul la 
carte �i, dup� aceea, îl trimite în lume.  

„De micu� îl dase Doamna la carte, �i, când abia începuse tuleiele b�rbei s�-i umbreasc� pieli�a 
copil�reasc�, el vorbea pe-de-rost toate limbile de pe lume, ba înc� în�elegea graiurile t�inuite ale 
paserilor �i ale fiarelor. 

Atunci Doamna, cu inima îngânat� între dor �i bucurie, îi vorbi a�a: «F�tul meu, cartea, cât� a 
fost, ai înv��at-o toat�, din scoar�� în scoar��; acum, ca s� te faci om pe deplin �i voinic cu temei, 
precum se cade unui b�rbat �i mai ales unui fecior de împ�rat, to�i de toate p�r�ile îmi spun c�
trebuie s� te duci lumea s� o colinzi, ca s� încerci �i s� ispite�ti via�a prin tine însu�i, �i s� afli multe �i 
m�runte ale lumei, care se vede c� în carte nu se pot scrie»1”. 

Cuvintele Doamnei transcriu viziunea tradi�ional� despre educa�ie: o viziune ce desparte 
�coala dasc�lilor, de �coala lumii, înv��area din c�r�i, de înv��area prin experien��; o viziune în care 
a-�ti, a-�ti-s�-faci, -s�-fii �i -s�-devii presupun parcurgerea ambelor trepte. În�elegerea aceasta vine 
spre noi de demult, din vremea când – spune basmul –  „oamenii de pe lumea asta �tiau �i puteau 
mai mult decât ce pot �i �tiu cei de acum” �i î�i p�streaz�, pe deplin, adev�rul. Ceea ce îns� �coala 
modern� încearc� s� fac� este s� lege cele dou� trepte prin crearea unui spa�iu de acomodare cu 
�coala lumii, de preîntâmpinare a complexit��ii �i dificult��ii ei. Iar la limba matern�, aceast� pre-
întâmpinare înseamn� pre-g�tire pentru comunicare, ini�iere în diversitatea formelor ei orale �i 
scrise; înseamn�, în termeni mai tehnici, abordare comunicativ� (comunicativ-func�ional�) a studiului 
limbii. Iat� specific�rile formulate, în acest sens, de programe: 1. „Concep�ia pe care s-a întemeiat 
prezentul curriculum este c�, în �coal�, predarea-înv��area va urm�ri «limba în func�iune», în 
varianta ei oral� �i scris�, normat� �i literar�, iar nu «limba ca sistem abstract»”2 (gimnaziu) �i 2. 
„Studiul limbii române se axeaz� pe dou� coordonate principale: a) normativ� �i b) func�ional�
având ca obiectiv formarea elevilor pentru a folosi limba român� corect, adecvat �i eficient în 
producerea �i receptarea textelor orale �i scrise” 3(liceu).  

Aceast� viziune r�spunde exigen�elor înv���mântului nostru actual, exigen�e adecvate 
deopotriv� a�tept�rilor societ��ii române�ti contemporane �i direc�iilor conturate în studiul maternei 
în Europa ultimelor decenii. Mai mult, op�iunea autorilor de curriculum pentru modelul comunicativ 
este justificat� de coeren�a �i deschiderea acestui tipar structurant. Afirma�ia are în vedere, pe de o 
parte, orient�rile care l-au fundamentat iar, pe de alt� parte, zona de libertate pe care o genereaz� �i 
în care pot fi integrate rezultatele cercet�rilor recente din domeniile psihopedagogiei, lingvisticii �i 
teoriei literaturii.  

Orient�rile care au întemeiat modelul în anii ’80, s-au înscris, toate, într-un curent amplu, ce 
urm�rea reînnoirea înv���mântului tradi�ional, acuzat de rigiditate �i neaderen�� la realitatea 
extra�colar�. În linii mari, direc�iile schimb�rii inten�ionau: a) în plan pedagogic, constituirea unui 
cadrul de înv��are menit s� acorde un spa�iu larg ini�iativei elevului; b) în plan psihologic, instituirea 
unei practici motivate �i func�ionale a limbii; c) în plan lingvistic, abordarea limbajului �i – sau, mai 
ales, - din perspectiva aspectelor interactive �i sociale. 
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1.1. Influen�ele domeniilor de referin��

În restructurarea studiului maternei, aportul decisiv l-au avut cercet�rile de pragmatic�
lingvistic�, domeniu ce a extins studiul limbii dincolo de analiza structurilor �i codurilor. Limitat� de 
perspectiva structuralist� la abordarea limbii în sine, reflec�ia lingvistic� vizeaz�, prin noua direc�ie, 
utiliz�rile limbajului a�a cum apar ele în interac�iunea verbal�.  

Din multitudinea orient�rilor de tip pragmatic, dou� au influen�at direct structura modelului 
comunicativ. E vorba de lingvistica enun��rii �i de sociolingvistic�. Prima are ca obiectiv descrierea 
rela�iilor existente între enun� �i utilizatorii lui precum �i acele aspecte ale mesajului verbal ce depind 
de cadrul enun�iativ în care exist�. Cea de-a doua situeaz� enun�ul în spa�iul social �i cultural în care 
este rostit, accentuând, cu prec�dere, problemele contextualiz�rii limbajului.4  

Influen�ele cercet�rilor de pragmatic� asupra didacticii s-au concretizat în extinderea studiului 
limbii dincolo de aria codurilor, înspre problematica interac�iunii lingvistice. Reflexele celor dou�
direc�ii circumscrise anterior sunt vizibile în accentul pus pe utilizarea limbii, realitate determinat� de 
situa�ia de comunicare, de statutul social �i cultural al interlocutorilor �i de tipul de rela�ie ce se 
stabile�te între ei.  

Un alt domeniu care a informat compunerea modelului comunicativ este reprezentat de 
cercet�rile de psihologie centrate asupra proceselor de achizi�ie �i prelucrare a informa�iei lingvistice. 
Dintre tezele de orientare psiholingvistic� �i constructivist�, didactica le-a re�inut pe cele referitoare la 
importan�a folosirii motivate �i func�ionale a limbii �i pe cele ce subliniaz� rolul perspectivelor 
metacomunicative în ameliorarea competen�ei de comunicare. Informat astfel, procesul educativ 
presupune antrenarea elevului în activit��i de comunicare globale �i semnificante, consonante cu 
preocup�rile sale. 

Al�turi de redimensionarea con�inuturilor �i de modificarea perspectivei asupra dezvolt�rii 
cogni�iei �i limbajului, crearea modelului comunicativ a presupus �i o nou� orientare metodologic�. 
Ea s-a concretizat în integrarea �i diversificarea metodei active, op�iune justificat� de statutul atribuit 
elevului �i de mizele acestui model pedagogic: statut de agent voluntar, activ �i con�tient de propria 
sa educa�ie, erou al unui scenariu didactic ce conduce înspre autonomie �i responsabilitate5. Dar 
metoda activ� este prezent� �i prin varianta sa dimensionat� social �i anume înv��area prin 
cooperare. În felul acesta, principiile muncii în grup sunt integrate în activit��ile de înv��are, iar 
educa�ia prin interac�iune social� poate complini dezvoltarea lingvistic� �i cognitiv�, vizat� de 
metodele axate pe ac�iune individual�.  

A�a cum se poate remarca în aceast� prezentare succint�, valoarea modelului 
comunicativ const� în selectarea �i corelarea unor direc�ii novatoare din lingvistic�, pedagogie 
�i psihologie, direc�ii capabile s� r�spund� nevoii de restructurare a înv���mântului tradi�ional. 
Dar valoarea modelului const� �i în plasticitatea �i în deschiderea lui, în capacitatea de a 
absorbi noi direc�ii de cercetare, capabile s�-i sus�in� �i s�-i specifice obiectivele. Astfel, anii ’90 
au adus integrarea unor teze ale lingvisticii textuale �i psihologiei cognitive. Aportul lingvisticii 
textuale a constat în introducerea, în programe, a unor aspecte legate de macrostructura 
textelor argumentative, explicative sau injonctive, precum �i în inser�ia unor concepte necesare 
analizei discursului (ex. coeren��, coeziune, organizatori textuali etc.). Reflexele cercet�rilor din 
�tiin�ele cognitive s-au concretizat în reevaluarea viziunii asupra comprehensiunii �i producerii 
limbajului, în accentuarea necesit��ii de a oferi elevilor strategii coerente de comprehensiune �i 
producere de text sau în accentele puse pe dezvoltarea unor capacit��i metacognitive.  

Începute în anii ’90, tendin�ele de redimensionare au marcat o nou� etap� în istoria modelului. 
Prima etap� a dominat anii ’80 �i s-a constituit, a�a cum s-a putut vedea, prin opozi�ie fa�� de 
varianta tradi�ional�. Aceast� orientare explic� rolul prioritar atribuit capacit��ilor de comunicare �i 
marginalizarea cuno�tin�elor, feti�izate constant în perioadele anterioare. Cea de-a doua etap�, s-a 
conturat dup� un deceniu �i a urm�rit echilibrarea raportului dintre capacit��i �i cuno�tin�e, a�ezate 
acum împreun�, sub semnul competen�ei de comunicare. Considerat�, de regul�, re�ea 
conceptual�, competen�a de comunicare înseamn� “ansamblul cuno�tin�elor (savoirs) �i 
capacit��ilor de a utiliza cuno�tin�ele (savoir-faire) –  pe care subiectul le mobilizeaz� în situa�ia de 
comprehensiune sau de producere a limbajului”6. Defini�ia subliniaz� prezen�a a dou� categorii de 
resurse – cuno�tin�e �i capacit��i – precum �i condi�ia realiz�rii comunic�rii, mai precis, necesitatea 
mobiliz�rii lor în vederea solu�ion�rii unor situa�ii-problem�. În felul acesta, perspectiva asupra 
studiului limbii se deschide dincolo de cuno�tin�e �i capacit��i, spre un modus operandi, ridicat la 



D  O  S  A  R  5

PERSPECTIVE

rang de capacitate supraordonat�, de „metacapacitate”7. A�a cum am afirmat, aceast� a doua 
vârst� a modelului reduce tensiunea dintre cuno�tin�e �i capacit��i �i deseneaz�, cu mai mult�
claritate, re�eaua conceptual� a competen�ei. R�mân îns� o serie de alte probleme nerezolvate; 
re�in aici, pentru exemplificare, doar trei: a) tensiunea dintre contururile distincte ale competen�ei de 
comunicare în matern�, în limba a doua �i în limba str�in� �i tendin�a de uniformizare a modelului �i 
b) tensiunea dintre accentul pus pe formarea competen�ei de comunicare �i studiul sistematic al 
gramaticii; c) tensiunea dintre competen�a de comunicare �i competen�a cultural�, cea din urm�, 
a�ezat� în umbr� de pedagogia func�ional�. Aceste exemple demonstreaz� faptul c�, departe de a 
fi o solu�ie definitiv�, modelul comunicativ î�i caut� înc� stabilitatea fiind, conform diagnosticul lui C. 
Simard, „înc� într-un stadiu experimental”8. Formula nu este nici demonetizant� �i nici pesimist�
pentru c�, spune autorul, în pedagogie, consolidarea unei viziuni dureaz� decenii la rând.  
  
1.2. Competen�a de comunicare 

O defini�ie succint� a modelul comunicativ re�ine specificul acestei abord�ri, �i anume,centrarea 
procesului educativ pe comunicare. Din punct de vedere didactic, acest fapt presupune constituirea 
unei viziuni coerente asupra comunic�rii, structurat� deopotriv� teoretic �i practic.  

Componenta teoretic� s-a constituit prin selec�ia, integrarea �i armonizarea unor concepte 
fundamentale ale teoriilor comunic�rii; cea practic� urm�re�te configurarea unei metodologii 
adecvate dezvolt�rii competen�ei de comunicare �i a fost concretizat� în modelele de structurarea a 
activit��ilor de comunicare global� oral� �i scris�. 

Fundalul teoretic al modelului comunicativ-func�ional selecteaz� �i coreleaz� o serie de 
categorii dintre care re�in, ca definitorii: situa�ia de comunicare, func�iile limbajului �i competen�a de 
comunicare. Prin aceste categorii, modelul î�i propune s� articuleze aria vast� a comunic�rii, arie 
circumscris� de speciali�ti prin dou� grupuri de defini�ii. Primul grup reprezint� comunicarea ca un 
proces prin care A trimite un mesaj lui B, mesaj care are un efect asupra acestuia. Cel de-al doilea 
statueaz� comunicarea ca negociere �i schimb de semnifica�ie, procese în care mesajele, 
persoanele determinate cultural �i „realitatea” interac�ioneaz� în a�a fel încât s� permit� ca în�elesul 
s� fie produs, iar în�elegerea s� apar�.9  

1.2.1. Parametrii comunic�rii �i func�iile limbajului 

Cele dou� categorii de defini�ii sunt expresia unor perspective complementare, ce 
accentueaz� fie procesul de transmitere a mesajului (cine �i ce spune? cui spune, pe ce canal 
�i cu ce efect?...), fie procesul de producere a sensului (care este raportul dintre elementele ce 
alc�tuiesc textul? care este raportul dintre text �i realitatea la care se refer�? dar raportul dintre 
text �i experien�a social� �i cultural� a receptorului?...). 

Consider c� instituirea unei viziuni didactice globale asupra comunic�rii presupune integrarea 
ambelor perspective, comunicarea fiind transmitere de mesaje în vederea producerii în�elesului �i 
realiz�rii în�elegerii.  

În structurarea unui astfel de parcurs, etapa ini�ial� presupune cadrarea actului de comunicare, 
abordarea comunic�rii ca schimb de mesaje. �i acesta este cazul programelor noastre, dar �i al 
programelor din marea majoritate a ��rilor francofone. Ele aleg ca tipar structurant modelul circumscris 
de Roman Jakobson în 1963, model pe care îl prezint în continuare, împreun� cu descrierea lui. Re�in, 
de asemenea, tezele referitoare la esen�a interlocutiv� a limbajului �i la func�iile lui. 

1. „Cred c� realitatea fundamental� cu care lingvistul are de-a face este interlocu�ia – schimbul 
de mesaje între emi��tor �i receptor...[...]. Orice discurs individual presupune schimb. Nu exist�
emi��tor f�r� receptor decât în cazul în care emi��torul este un be�iv sau un bolnav mintal. În ceea 
ce prive�te discursul ne-exteriorizat, ne-pronun�at �i pe care îl numim limbaj interior, acesta nu este 
decât un substitut eliptic �i aluziv al limbajului exteriorizat. De altfel, dialogul subîntinde chiar �i 
discursul interior, fapt demonstrat de o serie de observa�ii ce duc de la Peirce la Vygotski [...]. În 
domeniul limbajului proprietatea privat� nu exist�: totul este socializat. Schimbul verbal, ca orice 
form� de rela�ie uman�, pretinde cel pu�in doi interlocutori”10. (t.n.)

„Destinatorul trimite un mesaj destinatarului. Pentru a fi operant, mesajul pretinde mai întâi un 
context la care trimite (este ceea ce se mai nume�te, într-o terminologie u�or ambigu�, «referent»), 
context sesizabil pentru destinatar �i care este fie verbal, fie susceptibil de a fi verbalizat; apoi, 
mesajul pretinde un cod, comun, întru totul sau cel pu�in în parte, destinatorului �i destinatarului [...]; 
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în sfâr�it, mesajul pretinde un contact, un canal fizic �i o conexiune psihologic� între destinator �i 
destinatar, contact care le permite s� stabileasc� �i s� men�in� comunicarea. Ace�ti factori diferi�i �i 
fundamentali (inalienable) ai comunic�rii pot fi reprezenta�i schematic astfel: 

CONTEXT 

DESTINATOR .................... MESAJ ...................... DESTINATAR 

CONTACT 
COD 

2. Fiecare dintre ace�ti factori d� na�tere unei func�ii lingvistice diferite. S� spunem imediat c�, 
dac� distingem în felul acesta �ase aspecte fundamentale în limbaj, va fi dificil s� g�sim mesaje 
care s� corespund� doar unei singure func�ii. Diversitatea mesajelor nu rezid� în monopolul uneia 
sau alteia dintre func�ii, ci în diferen�a de ierarhie dintre ele. Structura unui mesaj depinde, în primul 
rând, de func�ia predominant�.” (t.n.)11  
 În viziunea lui Jakobson, func�iile limbajului se diferen�iaz� în func�ie de parametrul vizat �i pot fi 
reprezentate astfel: 

CONTEXT 
(func�ia denotativ�, cognitiv� sau referen�ial�) 

DESTINATOR .................... MESAJ ...................... DESTINATAR 
(func�ia expresiv� sau emotiv�)    (func�ia poetic�)            (func�ia conativ�) 

CONTACT 
(func�ia fatic�) 

COD 
(func�ia metalingvistic�) 

Instituit drept cadru general al didacticii comunic�rii, modelul „situa�iei de comunicare” 
elaborat de R. Jakobson prezint� avantaje evidente. E vorba, în primul rând, de faptul c�
include parametrii esen�iali ai situa�iei de comunicare, parametri ce permit nu numai descrierea 
exact� �i în�elegerea actului de comunicare, dar �i formarea �i cizelarea competen�ei de 
comunicare. E vorba, în al doilea rând, de faptul c� tiparul l�rge�te, prin diversificarea func�iilor 
limbajului, viziunea ce reducea finalitatea enun�urilor la func�ia referen�ial� (la transmiterea de 
informa�ie cu caracter descriptiv). E vorba, în al treilea rând, de coeren�a modelului ce pune în 
acord parametrii comunic�rii cu func�iile limbajului, facilitând astfel asimilarea problematicii.    

F�r� îndoial�, modelul lui R. Jakobson nu este, la ora actual�, nici singurul �i nici cel mai 
complet. Oferim în acest sens doar câteva exemple de restructurare didactic� sau de op�iune 
pentru alte perspective lingvistice.  

În privin�a tiparului situa�iei de comunicare, didactica limbilor propune variante de 
multiplicare �i nuan�are a parametrilor comunic�rii. Re�in, pentru caracterul opera�ional al 
formulei, varianta propus� de S. Moirand, autoare ce cadreaz� problematica situa�iei de 
comunicare printr-o serie de întreb�ri: Cine vorbe�te? Cui i se adreseaz�? Ce comunic�? 
Despre ce comunic�? În prezen�a cui? Unde? Când? Cum? Cu ce scop? Care sunt rela�iile 
dintre cei ce comunic�? Dar rela�iile dintre cei ce comunic� �i ceea ce este comunicat? etc.12

Ultimele trei întreb�ri pun în eviden�� dimensiunea interactiv� �i inten�ional� a comunic�rii �i 
dep��esc viziunea care o echivala cu un simplu schimb de mesaje.  

În privin�a func�iilor limbajului, re�in direc�iile didacticii engleze, unde abordarea func�ional�
(orientarea demersului didactic înspre func�iile limbajului) s-a conturat înc� din anii ’70 prin 
construc�ia unui model curricular numit „no�ional-func�ional”. Nu voi intra în detaliile acestui tip de 
abordare structurat� de taxonomia lui Van Ek �i Alexander, cercet�tori ce listeaz� în jur de �aptezeci 
de func�ii diferite. Prezint doar taxonomia propus� de lingvistul englez M. Halliday13 pentru 
urm�toarele aspecte: prezen�a unor asem�n�ri între taxonomia lui M. Halliday �i cea a lui R. 
Jakobson; prezen�a unor perspective distincte asupra comunic�rii: o perspectiv� ce accentueaz�
dimensiunea inten�ional� a limbajului (comunicarea ca modalitate de a influen�a ac�iunile �i 
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dispozi�iile interlocutorului: Halliday) �i o perspectiv� ce distribuie accentele egal, asupra tuturor 
func�iilor limbajului (comunicarea ca schimb de mesaje, Jakobson). 

Taxonomia lui Roman Jakobson Taxonomia lui Michael Halliday
Func�ia referen�ial� se manifest� atunci când limbajul este 
orientat spre context; prin intermediul ei limbajul descrie 
realitatea. 

Func�ia reprezenta�ional� indic� modul de folosire a 
limbajului pentru a face afirma�ii, a exprima fapte, 
cuno�tin�e, a explica sau a descrie realitatea a�a cum este 
ea v�zut� de cineva. 
Func�ia euristic� se refer� la folosirea limbajului pentru a 
ob�ine cuno�tin�e. Ea este adeseori reprezentat� sub forma 
unor întreb�ri precum acel „de ce?” al copiilor. 

Func�ia expresiv� se manifest� atunci când limbajul este centrat 
pe emi��tor �i se refer� la exprimarea direct� a atitudinii 
subiectului fa�� de ceea ce spune. Stratul pur emotiv al limbii 
este reprezentat de interjec�ii. 

Func�ia personal� permite vorbitorului s�-�i exprime 
sentimentele, emo�iile personalitatea. În natura personal� a 
limbajului, cogni�ia afectul �i cultura interac�ioneaz�. 

Func�ia conativ� indic� orientarea limbajului spre 
destinatar �i î�i g�se�te expresia gramatical� cea mai pur�
în vocativ �i imperativ. 

Func�ia instrumental� serve�te în manipularea realit��ii 
imediate, face ca unele evenimente s� se întâmple. Enun�uri  
precum „Completul de judecat� te-a g�sit vinovat �i te 
condamn� la ...”, „Nu atinge c� te arzi!” 
Func�ia reglatorie a limbajului permite controlul asupra 
evenimentelor. Distinc�ia între aceast� func�ie �i cea 
instrumental� este distinc�ia între declan�area puterii �i 
men�inerea controlului. Astfel o afirma�ie de tipul „Completul de 
judecat� te-a g�sit vinovat �i te condamn� la ...” este expresia 
func�iei instrumentale, în vreme ce un enun� precum „În 
condi�iile unei purt�ri impecabile e�ti eligibil pentru eliberare 
condi�ionat� ...” este o manifestare a func�iei reglatorii.  
Reglarea rela�iilor dintre oameni – aprobarea, dezaprobarea, 
controlul comportamentului, crearea legilor �i regulilor – sunt 
toate tr�s�turi reglatorii ale limbajului.  

Func�ia poetic� orienteaz� limbajul asupra lui însu�i, 
mesajul existând în sine, „pe cont propriu”. Func�ia poetic�
proiecteaz� principiul echivalen�ei de pe axa selec�iei pe 
axa combin�rii. În spa�iul ei, echivalen�a este ridicat� la 
rang de procedeu constitutiv al secven�ei. În structurile 
„l’affreux Alfred” sau „I like Ike” reiterarea unit��ilor 
echivalente este evident�. 

Func�ia imaginativ� permite crearea unor sisteme 
imaginare sau idei. Astfel a spune pove�ti, a glumi sau a 
scrie o nuvel� sunt toate forme ale func�iei imaginative. 
Folosirea limbajului din pur� pl�cere ca în poezie, 
fr�mânt�turi de limb� sau calambururi sunt �i ele forme ale 
func�iei imaginative. Prin dimensiunea imaginativ� a 
limbajului suntem liberi s� trecem dincolo de lumea real�, 
s� zbur�m spre în�l�imile frumuse�ii limbajului însu�i �i, 
prin acest limbaj, s� cre�m vise imposibile, dac� asta 
dorim.    

Taxonomia lui Roman Jakobson Taxonomia lui Michael Halliday
Func�ia fatic� accentueaz� contactul �i serve�te în mod 
esen�ial la stabilirea, prelungirea sau întreruperea 
comunica�iei, la verificarea modului în care func�ioneaz�
circuitul comunic�rii. Ea este prima func�ie asimilat� de 
copii.

Func�ia interac�ional� serve�te în asigurarea contactului 
social. Comunicarea interac�ional� de succes pretinde 
familiaritatea cu jargonul, cunoa�terea glumelor, folclorului, 
obiceiurilor culturale, polite�ea etc. 

Func�ia metalingvistic� (sau de glos�) este centrat� pe cod �i 
permite interlocutorilor s� verifice dac� folosesc corect codul. 
Expresii precum „Nu v� pot urm�ri, ce vre�i s� spune�i?” sau 
„Ce înseamn�...” sunt modalit��i de manifestare ale  func�iei 
metalingvistice.  

Importan�a perspectivei func�ionale asupra limbajului const� în complexitatea imaginii pe 
care o restituie. Redus mult� vreme la func�ia referen�ial�, la rolul de a transmite informa�ii cu 
caracter descriptiv, limbajul se define�te, în cadrul acestei abord�ri, prin modalit��i diverse de 
func�ionare; dintre acestea, unele au impact direct asupra celuilalt - „A vorbi e a-�i vitaminiza 
(sau a-�i otr�vi) interlocutorul” (Andrei Ple�u) -  altele au impact asupra realului - „Cuvintele 
atrag realitatea dup� ele, b�trâne” (Nichita St�nescu).  

Integrarea problematicii situa�iei de comunicare �i a func�iilor limbajului în programele de limb�
român� are semnifica�ii didactice majore; ele dep��esc cu mult valoarea unor teme de studiu, 
abordate punctual, în lec�ii autonome. Parametrii comunic�rii ar trebui s� se constituie drept cadru al 
tuturor activit��ilor de comunicare, fie ea oral� sau scris�. �i asta, nu totdeauna explicit �i în termeni 
specifici, ci prin întreb�ri simple, orientate înspre factorii care determin� comunicarea �i înspre 
modul de func�ionare al limbajului. În acest sens, întreb�rile formulate de S. Moirand îmi par extrem 
de utile, iar reluarea �i diversificarea lor pot duce, cu timpul, la în�elegerea �i integrarea aspectelor 
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comunic�rii.   

1.2.2. Competen�a de comunicare: specific �i resurse 
    

 Fundalul teoretic al modelului comunicativ-func�ional cuprinde - al�turi de problematica 
situa�iei de comunicare �i de func�iile limbajului - �i conceptul de competen�� de comunicare.14  
 Structurarea conceptului de „competen�� de comunicare” î�i are punctul de pornire în 
studiile lui Dell Hymes, sociolingvist ce a interogat �i relativizat conceptul de „competen��
lingvistic�” formulat de Noam Chomsky. Dac� la creatorul gramaticii generative competen�a 
avea conturul unui construct preponderent intrapersonal �i denumea o facultate înn�scut�, un 
„deja-existent” de natur� lingvistic�, la Hymes, competen�a devine construct dinamic �i 
interpersonal. Specificul acestei viziuni const� în eviden�ierea regulilor sociale �i func�ionale ale 
limbajului, competen�a de comunicare fiind definit� drept capacitate ce permite producerea �i 
interpretarea mesajelor, precum �i negocierea sensului în contexte specifice.  
 Început� în anii ’60, reflec�ia asupra competen�ei de comunicare va continua în deceniul 
urm�tor, prin conturarea unor perechi conceptuale precum: 1. competen�� lingvistic� vs. 
competen�� de comunicare (cuno�tin�e „despre” formele limbii vs. cunoa�tere ce permite unei 
persoane s� comunice personal �i interactiv: D. Hymes, D. Paulston); 2. performan��
(proficiency) lingvistic�, academic� sau cognitiv� vs. capacit��i (skils) comunicative 
interpersonale de baz� (competen�� în manipularea sau în reflec�ia asupra aspectelor de 
suprafa�� ale limbii, în absen�a unor contexte definite vs. capacitatea de comunicare în contexte 
specifice: J. Cummins). 
 Din punctul de vedere al didacticii, momentul cel mai important l-au constituit demersurile 
prin care s-au dep��it reprezent�rile dihotomice limb� vs. comunicare / cuno�tin�e despre limb�
vs. capacit��i de utilizare a limbii. În felul acesta, competen�a de comunicare a devenit categorie 
supraordonat� cuno�tin�elor �i capacit��ilor �i a fost conturat� ca un modus operandi, 
manifestat prin activarea �i corelarea lor. S� ne gândim doar la o simpl� prezentare oral� de 
carte, la varietatea informa�iilor �i procedeelor pe care le orchestreaz� �i de care-i depinde 
reu�ita: documentarea asupra autorului �i operei; sistematizarea �i prelucrarea datelor culese; 
lectura/relectura textului, în�elegerea lui integral� �i selectarea acelor aspecte care îl reprezint�
�i care pot interesa auditoriul; organizarea secven�elor expunerii; redactarea unor noti�e ca 
suport al expunerii; administrarea corect� a timpului, dozarea pauzelor, adecvarea tonului vocii, 
a debitului verbal etc.    
 Din multitudinea defini�iilor date competen�ei re�in, al�turi de cea reprodus� anterior înc�
dou�, cu scopul de eviden�ia specificul conceptului �i anume acela de modus operandi: 
„Competen�a de comunicare nu este o reproducere a itemilor afla�i în memorie, ci un set de 
strategii sau de procedee creative ce permit în�elegerea valorii elementelor lingvistice în 
context, o abilitate de a participa la discurs, fie el vorbit sau scris, printr-o desf��urare abil�
(skillful) a cuno�tin�elor despre func�ionarea limbajului”15; „Competen�a nu rezid� în resursele 
(cuno�tin�ele, capacit��ile...) ce trebuie mobilizate, ci în mobilizarea îns��i a acestor resurse. 
Competen�a �ine de ordinea lui «a �ti s� mobilizezi» (savoir mobiliser)”.16  
 F�r� a fi încheiat�, reflec�ia asupra competen�ei de comunicare, a condus, pân� acum, la 
cartografierea relativ stabil� a domeniului �i la conturarea unor modele congruente, structurate 
pe componente. 
 Topografia domeniului a fost desenat� în func�ie de procesele de comunicare 
(comprehensiune sau producere de text) �i de tipul de mesaj (oral sau scris). De aici �i 
reprezentarea clasic�, specificat� prin cele patru „capacit��i fundamentale”, susceptibile de a se 
manifesta într-o situa�ie de comunicare. 

  
COMPREHENSIUNE DE TEXT PRODUCERE DE TEXT

ORAL a asculta
(rol de auditor)

a vorbi
(rol de locutor)

SCRIS a citi
(rol de lector) 

a scrie
(rol de scriptor) 

 În jurul acestui nucleu de stabilitate apar îns� o serie de fluctua�ii terminologice dintre care 
re�in, în primul rând, inconsecven�a în folosirea singularului sau pluralului: se vorbe�te, astfel, 
fie de o singur� competen�� de comunicare �i de ariile/subdomeniile sau formele ei de 
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manifestare, fie de dou� (competen�a de comprehensiune �i de producere de text) sau de patru 
competen�e distincte   (competen�a de comprehensiune de text oral �i cea de text scris �i 
competen�a de producere de text oral �i de cea de text scris). Exist� �i autori care diversific� �i 
las� deschis� seria competen�elor, �i asta datorit� variet��ii extreme a situa�iilor de comunicare. 
 Inconsecven�e terminologice apar �i în cazul termenilor „competen��” �i „capacitate” folosi�i 
adeseori ca sinonimi. Acela�i raport de sinonimie leag� uneori termenii „capacitate” �i 
„cuno�tin�e procedurale”. 
 În ceea ce m� prive�te, consider c� modul în care num�r�m competen�ele nu poate fi un 
subiect important de dezbatere �i c� depinde doar de inten�ia cu care se construie�te discursul 
didactic; astfel, o carte sau un capitol ce discut� comunicarea oral�/scris� poate ridica aceast�
problematic� la rang de competen��, tot a�a cum comprehensiunea sau producerea de text pot 
fi abordate în aceea�i manier�.   
 În schimb, raportul competen�� – capacitate merit� nuan�at, întrucât permite clarificarea 
unor tr�s�turi specifice competen�ei de comunicare.  
 Termenii pot fi diferen�ia�i prin raportare la context �i la resurse: astfel, capacit��ile de 
comunicare sunt poten�ialit��i independente de contexte, în timp ce competen�a presupune 
contextualizarea capacit��ilor �i rela�ionarea lor: rela�ionarea capacit��ilor între ele, dar �i corelarea 
lor cu alte tipuri de resurse.  
 În categoria resurselor, speciali�tii a�az�, al�turi de capacit��i, cuno�tin�ele. S� ne gândim, 
de pild�, la un simplu schimb de idei: el presupune, f�r� îndoial�, o serie de capacit��i (precum 
a �ti s� ascul�i �i s� compui mesajul sau, mai exact, s� începi, s� continui sau s� închei 
dialogul, s� preiei ideea, s� rezumi, s� argumentezi, s� întrebi ...); în acela�i timp, îns�, dialogul 
nu poate avea loc în absen�a unor cuno�tin�e factuale (informa�ii despre tema discutat�). 
 Dac� liniile de demarca�ie între termenii de competen�� �i capacitate par destul de ferm trasate 
(contextualizare vs. necontextualizare; categorie supraordonat� vs. categorie integrat� în resurse), 
diferen�ele între capacit��i �i cuno�tin�e procedurale r�mân destul de vagi sau, mai mult, se �terg �i 
duc la sinonimie. În opinia mea, cauza acestei sinonimii rezid� în modalit��ile distincte de 
reprezentare a cuno�tin�elor individuale.  

O prim� clasificare distinge: a) cuno�tin�ele declarative (a �ti aceste lucruri despre problem�; ex.: 
a avea date despre fenomenul lingvistic sau literar); b) cuno�tin�ele procedurale (a �ti cum s� folose�ti 
datele: a �ti cum s� rezumi, s� argumentezi, s� caracterizezi un personaj, s� analizezi un incipit…) �i 
c) cuno�tin�ele contextuale (a �ti unde, când �i de ce s� folose�ti ceea ce �tii �i ceea ce �tii s� faci (ex.: 
a �ti unde, când �i de ce s� folose�ti anume cuno�tin�e de sintax� a frazei �i de argumentare).17  

Cea de-a doua clasificare cuprinde urm�toarele categorii: a) „a-�ti” (savoir), echivalent pentru 
cuno�tin�ele declarative �i b) „a-�ti-s�-faci” (savoir-faire), sinonim pentru cuno�tin�ele procedurale �i 
contextuale. Pentru discu�ia noastr�, seria compus� din savoir �i savoir-faire este important� întrucât 
cuprinde categorii ce dep��esc domeniul cognitiv: �i ele se numesc „a-�ti-s�-fii” (savoir être) �i „a-�ti-
s�-devii” (savoir devenir). Prima no�iune – „a-�ti-s�-fii” - este definit� drept ansamblu al „variabilelor 
interne” ale unui individ (atitudini, valori, sentimente, emo�ii, motiva�ii, tr�s�turi de personalitate, stiluri 
de conduit�, self concept etc.), prin care se contureaz� �i se propune ca persoan�. Cea de-a doua 
no�iune - „a �ti-s�-devii” - este definit� drept capacitate de a te pune în proiect, de a-l planifica, 
realiza, evalua �i ajusta pe parcursul desf��ur�rii �i de a-l evalua în final.18

Cizelarea acestor variabile individuale �i a capacit��ii de a te pune în proiect sunt puncte de 
fug� ale studiului maternei, deopotriv� esen�iale �i greu de focalizat; drumurile ce pot duce spre ele 
sunt, f�r� îndoial�, cele ale literaturii; m� gândesc la discutarea valorilor individuale �i sociale 
reprezentate în opere, a scenariilor ini�iatice, a reprezent�rilor despre via�� etc. Categoria lui a-�ti-s�-
fii este îns� important� �i în abordarea comunic�rii �i ea impune extinderea ariei capacit��ilor dincolo 
de cognitiv, în zona afectivului. �i e suficient s� ne gândim la faptul c� nici un dialog nu este neutru; 
c� orice dialog este �i o problem� de conduit�, de atitudine, de participare afectiv� �i c� reflexele 
acestor aspecte se manifest� întotdeauna în ordinea verbalului, iar, în cazul oralului, �i la nivel 
paraverbal �i nonverbal. Din acest motiv, consider necesar� extinderea ariei capacit��ilor dincolo de 
cuno�tin�ele procedurale, înspre „a-�ti-s�-fii”.  

Implica�iile didactice ale l�rgirii acestui contur conceptual nu sunt de neglijat �i ele pot fi 
exprimate simplu prin aten�ia acordat� variabilelor individuale în proiectarea �i analiza 
activit��ilor de comunicare oral� �i în analiza dialogului scris.   

Exist� �i o alt� direc�ie de extindere a ariei capacit��ilor, �i ea const� în integrarea unor resurse 
ce nu pot fi exprimate în tehnici, metode sau trepte (a�a cum se întâmpl� pentru acele savoirs-faire) 
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�i nici în atitudini sau comportamente (ca în cazul lui savoir-être). Acest tip de resurse sunt atribuite 
praxisului, rutinei („schemelor”, „habitusului” sau „incon�tientului practic”) �i nu pot fi create �i/sau 
cizelate decât prin practica limbii.19 Eviden�ierea acestui tip de resurse (a�ezate �i ele în sfera 
capacit��ilor) are, de asemenea, relevan�� didactic� �i impune restructurarea parcursului educativ.  
În cadrul ei, practica limbii are un loc esen�ial, iar activit��ile consacrate cuno�tin�elor despre limb� î�i 
modific� statutul. Scopul lor este de a preg�ti activit��ile de comunicare global� (prin construc�ia 
continu� a unui „e�afodaj” de cuno�tin�e metalingvistice) �i de a le prelungi prin secven�e de reflec�ie 
�i analiz�; o analiz� ce urm�re�te deopotriv� consolidarea cuno�tin�elor de limb� �i con�tientizarea 
capacit��ilor pe care practica limbii le presupune; o analiz� ce încearc� s� aproximeze acele 
aspecte, greu ponderabile, ce diferen�iaz� st�pânirea teoretic� de st�pânirea practic� a limbii.     

1.2.3. Componentele competen�ei de comunicare 

O relevan�� didactic� deosebit� o au �i discu�iile legate de componentele competen�ei de 
comunicare. �i aici, ca �i în situa�iile precedente, exist� repere fixe �i zone de instabilitate. 
Constantele se refer� la modul de reprezentare a competen�ei prin componente �i la recuren�a 
majorit��ii lor. Diferen�ele de viziune se exprim� în num�rul diferit al componentelor, în organizarea 
�i denumirile lor. 

Prezint aici, pentru claritatea �i simplitatea reprezent�rii, varianta propus� de C. Simard, 
autor ce structureaz� competen�a de comunicare în �ase componente :  

1. componenta verbal� - integreaz� toate componentele limbii �i con�ine la rândul ei: 
• o dimensiune lingvistic� (cunoa�terea �i utilizarea aspectelor de ordin fonetic, lexical, 

morfologic �i sintactic); 
• o dimensiune textual� (cunoa�terea �i utilizarea regulilor �i procedeelor care asigur�

organizarea general� a unui text: leg�tura între fraze, coeren�a între p�r�i, structura 
textual� narativ�, descriptiv�, argumentativ�, explicativ� etc.); 

• dimensiunea discursiv� (cunoa�terea �i utilizarea regulilor �i procedeelor care determin�
folosirea limbii în context: cunoa�terea parametrilor situa�iei de comunicare, utilizarea 
registrelor limbii, a normelor de interac�iune verbal� etc.).   

2. componenta cognitiv� - se refer� la st�pânirea opera�iilor intelectuale realizate în producerea �i 
comprehensiunea limbajului (memorarea, diferen�ierea, compararea, clasarea, inferen�a, anticiparea etc.); 

3. componenta enciclopedic� - se refer� la cunoa�terea aspectelor lingvistice, textuale �i discursive 
proprii unor domenii diferite (istorie, �tiin��, tehnic� etc.); 

4. componenta ideologic� - se refer� la capacitatea de a se situa fa�� de �i de a reac�iona la idei, 
valori, opinii vehiculate prin discurs;  

5. componenta literar� - trimite la literatur� �i presupune cuno�tin�e �i capacit��i de exploatare a 
creativit��ii verbale; 

6. componenta socio-afectiv� este format� dintr-o re�ea de concep�ii, de sentimente �i de valori ce 
influen�eaz� comportamentul verbal al individului.20

Limba ca problem�
autonom�

Limba �i 
gândirea

Limba
�i arta

Limba �i 
cunoa�terea

Limba 
�i doxa

Limba, cultura 
�i sentimentele

Componenta verbal� Compo-
nenta 
cognitiv�

Compo-
nenta 
literar�

Componenta 
enciclopedic�
(limbajele de 
specialitate) 

Compo-
nenta 
ideolo-
gic�

Componenta 
socio-afectiv�

Lingvis-tic�
(fonetic�, 
lexic, morfo-
logie �i 
sintax�) 

Textual�
(structura 
textelor) 

Discursiv�
(parametrii 
situa�iei de 
comuni-
care, 
func�iile 
limbajului, 
registrele 
limbajului). 

Exist� variante de reprezentare �i mai complexe, precum cea realizat� de Lyle Bachman21. Nu 
reiau aici modelul, re�in doar prezen�a, sub alte denumiri, a componentei verbale, textuale �i discursive. 
Re�in, de asemenea, includerea func�iilor limbajului în aria componentei discursive �i prezen�a unei 
a�a-numite componente strategice; ea permite luarea deciziei finale în privin�a instrumentelor 
lingvistice folosite în procesul de negociere a sensului. 

Diversitatea modurilor de reprezentare ale competen�ei de comunicare �i multitudinea 
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componentelor descrise de C. Simard (1997), Bachman (1990) sau de Canale �i Swain (1980) ridic�
problema validit��ii liniilor de separare. Consider c� delimit�rile operate de autorii mai sus men�iona�i 
au, toate, o doz� de arbitrar, necesar� îns� în orientarea demersurilor didactice �i în realizarea 
progresiei. Astfel, prezen�a distinc�iei cuno�tin�e - capacit��i permite conturarea a dou� categorii 
distincte de activit��i (activit��i de structurare a cuno�tin�elor �i activit��i de comunicare global�), 
precum �i alternarea �i articularea lor. Tot astfel, reprezentarea competen�ei sub form� de 
componente permite selectarea �i ierarhizarea activit��ilor de comunicare în func�ie de gradul de 
complexitate (ex.: trecerea de la activit��i centrate asupra componentei verbale, spre activit��i ce 
presupun �i prezen�a componentei literare �i ideologice). Mai mult, cartografierea detaliat� a 
competen�ei de comunicare face posibil� depistarea caren�elor în comunicare �i conturarea unor 
strategii menite s� le corecteze.  

Acestea sunt motivele pentru care consider necesar� prezen�a unui model al competen�ei 
de comunicare, menit s� informeze proiectarea demersurilor didactice. Varianta concis� �i 
amendabil� pe care o propun are urm�toarele caracteristici:       

- identificarea specificului competen�ei de comunicare în acel modus operandi ce const� în 
mobilizarea �i orchestrarea unor resurse diferite în vederea realiz�rii comprehensiunii �i/sau 
producerii de text;  

- echivalarea resurselor cu seria cuno�tin�elor (despre limb�, texte, lume, valori etc.) �i cu seria 
capacit��ilor de în�elegere �i producere de text scris �i oral; 

- extinderea ariei capacit��ilor dincolo de domeniul cognitiv, înspre zona variabilelor individuale 
cuprinse în „a-�ti-s�-fii”, dar �i integrarea, în aceast� arie, a unor aspecte ce nu pot fi formalizate 
�i care �in de obi�nuin��, de „incon�tientul practic”; 

- detalierea competen�ei de comunicare în componente ce separ�, în mod arbitrar, verbalul de cognitiv, 
de literar, de enciclopedic etc.

COMPETEN�A DE COMUNICARE
Specific modus operandi

Resurse Cuno�tin�e (a �ti) �i capacit��i (a-�ti-s� faci) �i (a-�ti-s�-fii)

Arii Comprehensiune �i producere de text scris �i oral

Componente Compo-
nenta 
verbal�
(lingvistic�, 
textual�
discursiv�)

Compo-
nenta 
cognitiv�

Compo-
nenta 
literar�

Componenta 
enciclopedic�
(limbajele de 
specialitate) 

Compo-
nenta 
ideolo-
gic�

Compo-
nenta socio-
afectiv�

  

2. Elemente de construc�ia comunic�rii 

2.1. Structura programelor  

 Formarea �i cizelarea competen�ei de comunicare presupune, f�r� îndoial�, abordarea 
tuturor componentelor sale. Componenta verbal� ocup� îns� locul central, iar programele 
actuale o pun în relief în urm�toarea variant�: dimensiunea lingvistic� este vizat� de sec�iunea 
„elemente de construc�ia comunic�rii”, iar dimensiunea textual� �i cea discursiv� de sec�iunile 
„comunicarea oral�” �i „scrierea”. 

COMPONENTA VERBAL� A COMPETEN�EI DE COMUNICARE
dimensiunea lingvistic� dimensiunea textual� dimensiunea discursiv�

„elemente de construc�ia comunic�rii”
(lexic, fonetic�, morfosintax�, sintax�)

practica ra�ional� �i func�ional� a limbii:
„comunicarea oral�” �i „scrierea”

  
Sec�iunea consacrat� „elementelor de construc�ie a comunic�rii” rescrie programa de limb�

român� într-o variant� ce se dore�te adecvat� modelului comunicativ. Iat� sublinierile ce preced 
�irul con�inuturilor: „În toate clasele gimnaziului, modalitatea tradi�ional� sau de alt� natur�, de 
ordonare, combinare �i de tratare didactic� a unit��ilor de con�inut din acest capitol �ine exclusiv de 
op�iunea autorului de manual �i a profesorului. Se recomand� ca abordarea acestor aspecte s� fie 
corelat� cu studiul textului literar �i non-literar, inclusiv din punctul de vedere al valorilor stilistice, 
exigen�� absolut necesar� mai ales în cazul elementelor de lexic. Concep�ia pe care s-a întemeiat 
prezentul curriculum este c�, în �coal�, predarea-înv��area va urm�ri «limba în func�iune», în 
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varianta ei oral� �i scris�, normat� �i literar�, iar nu «limba ca sistem abstract». Intereseaz� viziunea 
comunicativ-pragmatic� a prezentei programe, nu intereseaz� predarea în �i pentru sine a unor 
cuno�tin�e gramaticale, ci abordarea func�ional� �i aplicativ� a acestora în calitatea lor de elemente 
care contribuie la structurarea unei comunic�ri corecte �i eficiente. În acest sens se recomand�, în 
toate cazurile exerci�ii de tip analitic (de recunoa�tere, de grupare, de motivare, de descriere, de 
diferen�iere) �i de tip sintetic (de modificare, de completare, de exemplificare, de construc�ie). Se vor 
eviden�ia aspecte �inând de ortografie, de punctua�ie �i de ortoepie în situa�iile care impun o 
asemenea abordare. Se sugereaz� ca, în predarea problemelor noi, profesorul s� se sprijine de 
fiecare dat� pe actualizarea cuno�tin�elor asimilate anterior de c�tre elevi”. Acestor sublinieri 
prezente în programa tuturor claselor de gimnaziu, capitolele pentru clasa a VI-a – a VIII-a le 
adaug� �i o alt� precizare: „Dimensiunea stilistic� a faptelor de limb� se preconizeaz� a fi tratat� la 
sec�iunea consacrat� textelor literare �i de câte ori profesorul g�se�te solu�ia practic� cea mai 
eficient�”.22  

Fragmentul define�te: 1. perspectiva supraordonat� („predarea-înv��area va urm�ri «limba 
în func�iune» […], iar nu «limba ca sistem abstract»”) �i 2. modul de predare în ansamblu 
(corelarea studiului limbii cu studiul textului literar �i non-literar). Secven�a con�ine �i câteva 
recomand�ri de ordin practic, legate de prezen�a exerci�iilor de tip analitic �i sintetic, dar �i de 
ancorarea noilor cuno�tin�e în cele deja existente.  

În privin�a con�inuturilor, paginile programelor desf��oar� problematica studiului limbii în 
întregul ei: lexic, fonetic�, morfologie, sintax� �i elemente de istoria limbii. În compara�ie cu 
programele precedente, se remarc� îns� accentuarea �i detalierea sintaxei (vizat� în sec�iunile 
no�iuni de sintax�, morfosintax�, sintaxa propozi�iei, sintaxa frazei) �i a cuno�tin�elor de lexic 
(recuren�a �i extinderea continu� a cuno�tin�elor despre vocabular, dar, mai ales, a 
cuno�tin�elor de semantic� lexical�).  

Reliefarea sintaxei (gr. syn, „cu”, �i taxis, „ordine”) poate fi interpretat� ca o încercare de a 
pune în acord activit��ile de asimilare a cuno�tin�elor metalingvistice cu practica limbii sau, altfel 
spus, ca o încercare de adecvare a studiul sistematic al limbii cu perspectiva func�ional�. �i 
acest acord înseamn� nu numai centrarea aten�iei pe rela�ia dintre cuvinte �i dintre propozi�ii, ci 
�i abordarea rela�iei dintre fraze, a�a cum este ea realizat� la nivelul textului. Iat� modalitatea în 
care programa realizeaz� aceast� deschidere: 

ELEMENTE DE SINTAX�
Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VII-a

No�iuni elementare de 
sintax� (actualizare 
ciclul primar). 
P�r�ile gramaticii 
(morfologia �i sintaxa).

Propozi�ia �i p�r�ile de 
propozi�ie. 
Propozi�ia simpl� �i 
propozi�ia dezvoltat�. 
Dezvoltarea unei 
propozi�ii simple. 
Propozi�ia afirmativ� �i 
propozi�ia negativ�. 
Propozi�ia enun�iativ�
�i propozi�ia 
interogativ�. 
Fraza.  

No�iunea de sintax�
(actualizare) 

Felul  propozi�iilor. 

Fraza. Propozi�ia regent�. 
Elementul regent. 
Coordonarea �i 
subordonarea. 

No�iuni de sintax�
Discursul. Rela�ia text, fraz�, 
propozi�ie, cuvânt. 

Tipuri de propozi�ie 
(actualizare). 
Propozi�ia principal� �i 
propozi�ia secundar�. 
Propozi�ia regent� �i propozi�ia 
subordonat�. 

Raporturile de coordonare �i 
de subordonare în propozi�ie �i 
în fraz�. 

No�iuni de sintax�
Discursul (actualizare) 

Fraza.  
Rela�iile sintactice în propozi�ie �i în 
fraz� (interdependen��, coordonare 
�i subordonare) 
Mijloace de realizare a rela�iilor 
sintactice în propozi�ie �i în fraz�: 
flexiunea, jonc�iunea, juxtapunerea, 
topica, intona�ia �i pauza. 
Cuvintele �i construc�iile incidente. 
Punctua�ia lor. Anacolutul. 

  
Structura sec�iunii expliciteaz� modul în care ideea de construc�ie, de ordonare, definitorie 
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sintaxei este trecut� dincolo de aria gramaticii, înspre structura textului �i configurarea discursului. 
Direc�ia este corect� �i consonant� cu teoriile ce extind competen�a lingvistic� înspre „sintaxa marilor 
ansambluri verbale”. Direc�ia este secondat� de teoriile cognitiviste legate de „schemele textuale 
prototipice”, definite ca „reprezent�ri construite progresiv de subiec�i pe parcursul dezvolt�rii lor, ca 
propriet��i superstructurale ale textelor canonice, pe care cultura lor le recunoa�te �i pe care limba le 
nume�te”23. Aceste scheme textuale - narative descriptive, dialogale, argumentative, explicative etc. - 
influen�eaz� procesele de comprehensiune a textului oral �i scris, procese ce includ nu numai 
descifrarea semnelor grafice �i corelarea lor, ci �i recunoa�terea tiparului de structurare a textului. 
Nivelul de cunoa�tere al schemelor textuale determin� �i procesele de producere de text; aceste 
procese presupun nu numai reflec�ia asupra unei teme �i punerea ei în cuvinte, propozi�ii �i fraze, ci �i 
articularea lor într-un ansamblu textual coerent.24 În programele actuale, comprehensiunea �i 
producerea de text sunt vizate explicit prin capitolele „comunicarea oral�”, „scrierea” �i „lectura”; aceste 
capitole desf��oar� o tipologie textual� larg�, ce cuprinde, al�turi de narativ, descriptiv sau dialogal, 
structurile argumentative, expozitive �i informative. Studiul „elementelor de construc�ia comunic�rii” 
preg�te�te îns� receptarea �i producerea de text, fapt realizat prin structurarea cuno�tin�elor 
metalingvistice de natur� fonetic�, lexical� �i gramatical�, precum �i prin accentuarea elementelor de 
sintax�. Mult discutatul dezacord dintre modelul comunicativ �i studiul sistematic al gramaticii î�i 
g�se�te, astfel, o rezolvare par�ial�, prin leg�tura dintre sintaxa frazei �i sintaxa textului, prezente, a�a 
cum s-a putut vedea, în programele claselor a VII-a �i a VIII-a.   

O alt� solu�ie de rezolvare a incongruen�ei o reprezint� extinderea problematicii lexicului, 
nume sub care este a�ezat studiul vocabularului �i abordarea unor aspecte de semantic�
lexical�. Amplificarea �i diversificarea studiului lexicului se înscrie, al�turi de extinderea 
problematicii sintaxei, în aceea�i tendin�� de trecere dinspre o abordare structuralist� a limbii, 
spre o tratare func�ional�. Deschiderii sintaxei spre text �i discurs îi corespunde, la nivelul 
lexicului, diversificarea aspectelor de semantic� lexical�: e vorba de structurarea de re�ele 
semantice, vizibil� în accentul pus pe câmpurile lexicale (clasele a V-a �i a VI-a) precum �i de 
eviden�ierea raportului dintre sensul cuvântului �i context (clasele a VII-a �i a VIII-a).   

Postulatele care întemeiaz� aceast� reorientare �i care pot informa corect demersul didactic 
sunt de provenien�� cognitivist� �i lingvistic�. Cel cognitivist statueaz� faptul c�, la nivelul creierului, 
cuvintele formeaz� rela�ii asociative �i c� utilizarea lor se desf��oar� conform unor modele 
generalizate de comportament verbal.25 De aici �i imperativul structur�rii unor re�ele semantice: serii 
lexicale sinonimice �i antinomice, familia de cuvinte, câmpul lexical. Teza lingvistic� enun�� faptul c�
sensul unui cuvânt este rezultanta a dou� for�e: una vertical�, paradigmatic�, exersat� de 
corelativele sale, �i alta orizontal� sau sintagmatic�, exersat� de context.26 De aici necesitatea de a 
nu limita studiul vocabularului la cuvânt (fie el simplu, derivat sau compus) �i de a nu echivala 
îmbog��irea vocabularului cu acumularea unor cuvinte noi; necesitatea de a eviden�ia propriet��ile 
distribu�ionale ale cuvintelor din punct de vedere semantic, sintactic �i discursiv. 

Privite la nivelul programei în ansamblul ei, elementele de sintax� �i lexic ofer� dou� solu�ii 
de corelare a studiului limbii cu activit��ile de lectur�, de comunicare oral� �i scris�. M�
gândesc la analiza „sintaxei” textelor literare sau a textelor compuse de elevi (analiza 
structurilor lor narative, descriptive...), la descifrarea câmpurilor lexicale ce le compun sau la 
conturarea registrelor lingvistice. Acestea sunt modalit��ile cele mai directe de corelare a 
subdomeniilor disciplinei; ele nu sunt îns� �i singurele. E suficient s� ne gândim la modul în 
care analiza prozodiei valorizeaz� cuno�tin�ele de fonetic�; la modul în care analiza timpurilor 
verbale �i a pronumelor poate lumina structura �i semnifica�ia unui text ca Lacul lui Eminescu; 
la modul în care analiza sintactic� a frazelor poate facilita interpretarea unui poem ca Emo�ie de 
toamn� de Nichita St�nescu sau la modul în care informa�iile despre regimul verbelor 
unipersonale poate l�muri valoare unei structuri precum „�uier luna �i o r�sar” etc. 

Realizarea unor astfel de demersuri integrative presupune prezen�a, în lec�iile de limb�, 
a unor secven�e menite s� anticipeze situa�iile în care cuno�tin�ele vor putea fi valorificate; m�
gândesc la secven�ele de lec�ie de tipul celor formalizate de J. Giasson prin întreb�rile „De ce 
este necesar� înv��area...?” �i „Când �i cum pot fi aplicate cuno�tin�ele despre...?”. Exist�, de 
asemenea, �i posibilitatea de a face transferul vizibil, în chiar momentul realiz�rii lui, prin 
interven�ii precum: „S� vedem în ce m�sur� analiza pronumelor, a timpurilor verbale, a 
propozi�iei etc. ne poate ajuta în descifrarea...” sau „S� încerc�m s� aplic�m, în interpretarea 
acestui fragment, cuno�tin�ele de morfologie, informa�iile despre tipurile de propozi�ii ...”.  

Realizarea corela�iilor �i explicitarea lor sunt exigen�ele unei didactici ce urm�re�te abordarea 
integrativ� a subdomeniilor disciplinei. Dar condi�ia sine qua non a acestei abord�ri rezid�, în opinia 
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mea, în acurate�ea cuno�tin�elor ce urmeaz� a fi transferate �i în structurarea lor riguroas�. În absen�a 
unor cuno�tin�e precise �i clar ierarhizate, orice încercare de transfer este riscant�, întrucât 
generatoare de confuzie �i dezordine. Într-unul din Metalogurile lui G. Bateson, intitulat De ce ajung 
lucrurile în dezordine?, ideea central� este aceea c�, pentru unul �i acela�i lucru, exist� foarte pu�ine 
forme ale ordinii �i extrem de multe forme ale dezordinii. Iat� câteva fragmente: 

„Fiica: Tat�, de ce ajung lucrurile în dezordine? 
Tat�l: Ce vrei s� spui prin lucruri �i dezordine?  
F: Ei bine, oamenii petrec o mul�ime de timp ca s� pun� lucrurile în ordine, dar nu par niciodat� c� î�i petrec timpul pentru a 

le încurca. Lucrurile par pur �i simplu s� se încurce singure. �i atunci oamenii trebuie s� le aranjeze din nou. […]. 
T: ...S� ne uit�m la ceea ce tu nume�ti „în ordine”. Atunci când acuarelele tale sunt la locul lor, în ordine, unde se afl�? 
F: Aici, la cap�tul, raftului. 
T: Bine. �i dac� ar fi oriunde altundeva? 
F: Atunci nu ar mai fi în ordine. 
T: �i ce-mi spui despre cel�lalt cap�t al raftului, despre acesta.  
F: Nu, nu aici le e locul �i oricum, trebuie s� fie a�ezate drept, nu strâmb, a�a cum le-ai pus tu. 
T. Deci, la locul lor �i drept.  
F: Da. 
T: Înseamn� c� exist� foarte pu�ine locuri care înseamn� „în ordine” pentru acuarelele tale. 
F: Numai unul singur. 
T. Nu – câteva locuri, pentru c� dac� le mut, numai pu�in, ca de pild� acum, ele r�mân în ordine. 
F: Bine, dar foarte, foarte pu�ine locuri.  
T: Da, foarte, foarte pu�ine locuri. Acum ce po�i s�-mi spui despre ursule� �i p�pu�� �i despre Vr�jitorul din Oz �i 

despre puloverul �i papucii t�i ? E adev�rat pentru toate lucrurile, nu-i a�a, c� fiecare lucru are numai foarte pu�ine 
locuri care sunt, pentru el, în ordine? […]. 

F: Tat�, nu ai terminat. De ce ajung lucrurile mele într-un mod despre care spun c� nu este ordine? 
T: Ba da, am terminat. E pentru c� exist� mai multe moduri pe care tu le nume�ti „dezordine”, decât moduri pe care le 

nume�ti „ordine”.  
F. Dar acesta nu este un motiv.  
T: Ba da, este motivul cel adev�rat, �i unicul �i cel foarte important. […] �i toat� �tiin�a este ag��at� (ca în undi��) în 

acest motiv.27  

Ideea/ideile de ordine informeaz�, f�r� îndoial�, toat� didactica maternei: de la metodologia 
producerii de text, la didactica lecturii; de la aplicarea sau recunoa�terea tiparelor textuale, pân� la 
interpretarea frumoaselor forme de neordine ce caracterizeaz� textul literar. Nici unde îns� prezen�a 
ordinii nu este atât de necesar� ca în studiul limbii: un domeniu în care conturarea imprecis� a 
conceptelor genereaz� confuzie �i eroare. De aici �i necesitatea unor parcursuri riguroase �i dublu 
orientate: o dat� înspre asimilarea exact� a cuno�tin�elor �i înspre aplicarea lor corect� �i, înc� o 
dat�, înspre conturarea ansamblurilor în care se înscriu aceste cuno�tin�e.  

Eviden�ierea acestor ansambluri poate pune în lumin� rostul ordinii/ordon�rii. M� refer la 
prezentarea �i la reluarea unor imagini sintetice, menite s� eviden�ieze raporturile dintre concepte 
(ex.: tabloul p�r�ilor de vorbire �i al celor de propozi�ie, reprezentarea grafic� a p�r�ilor principale �i 
secundare de propozi�ie, reprezentarea sintetic� a categoriilor ce definesc p�r�ile de propozi�ie, 
prezentarea contrastiv� a adjectivului �i adverbului, sistematizarea tipurilor de propozi�ie etc.). 
Prezen�a acestor acolade poate corecta neajunsurile unor abord�ri modulare �i descriptive, 
reducând semnificativ seria confuziilor (ex.: confundarea adjectivului pronominal cu pronumele, a 
complementului direct cu subiectul, a subiectului cu complementul de agent, identificarea �i analiza 
corect� a unui verb sau adverb, încheiat� îns� prin stabilirea cazului, identificarea �i analiza corect�
a unui verb la gerunziu, încheiat� îns� prin atribuirea func�iei de predicat etc.).  

În�elegerea sistemului limbii �i a conceptelor esen�iale poate fi facilitat� �i prin l�murirea 
denumirii conceptelor. Eviden�ierea etimonului, a sensului adev�rat al cuvântului (gr. etymos - 
adev�rat, veritabil) poate fi, adeseori, o cale direct� de acces spre concept (ex.: morfologie, 
sintax�, juxtapunere, coordonare, subordonare, regent�, nominativ, genitiv, dativ, acuzativ, 
vocativ, adverb, interjec�ie, conjunc�ie, dar �i antonimie, polisemie, epitet, metafor� etc.).  

Reunirea conceptelor �i/sau a tr�s�turilor lor definitorii în tabele sintetice, precum �i 
clarificarea denumirilor sunt, în opinia mea, modalit��i de a transmite ideea de ordine pe care 
limba o poart� înscris� în structura ei profund� �i care permite articularea semnificant� a lumii. 
Prezen�a acestor perspective se impune cu atât mai mult cu cât modelul comunicativ urm�re�te 
corelarea subdomeniilor disciplinei; or, prin reunire, „lucrurile se încurc� singure”, iar „oamenii 
[profesorii] trebuie s� le aranjeze din nou”.  

2.2. Variante metodologice 

Primul pas al ordon�rii îl reprezint� formarea �i sistematizarea conceptelor. Didactica limbii 
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române con�ine un model viabil de formare a cuno�tin�elor metalingvistice �i anume, cel 
formulat în 1995 de V. Goia, pornind de la R. M. Gagné �i H. Klausmeister. Aplicarea modelului 
înseamn� desf��urarea urm�toarelor trepte ale înv���rii :  

1. faza familiariz�rii con�tiente cu fenomenul gramatical; activitatea const� în „intuirea” fenomenului 
gramatical” printr-o serie de exemple concrete, ce duc la conturarea unor „reprezent�ri 
gramaticale”;  

2. faza analizei �i distingerii planului gramatical de cel logic; activitatea urm�re�te, prin conversa�ie 
euristic� �i analiz�, s� permit� elevilor „s� atribuie o valoare gramatical� nu obiectului semnalat 
prin cuvânt �i cuvântului însu�i”; 

3. faza însu�irii regulilor �i defini�iilor; activit��ile vizeaz� compara�ia, clasificarea, generalizarea �i 
sinteza �i urm�resc s� conduc� la însu�irea regulilor �i defini�iilor. 

4. faza fix�rii �i oper�rii superioare cu no�iunile de limb� însu�ite; activit��ile vizeaz� aplicarea 
cuno�tin�elor în exerci�ii, compuneri realizate acas� sau în clas�.28  
Cele patru faze descriu un proces de înv��are coerent, desf��urat inductiv, în patru 

trepte succesive: treapta intuitiv�, cea analitic�, cea sintetic� �i cea opera�ional�. Modelul î�i 
p�streaz� integral valabilitatea pentru marea majoritate a lec�iilor de limb�, lec�ii unde induc�ia 
r�mâne demersul didactic predilect. Valoarea modelului const� �i în prezen�a etapei 
opera�ionale, subliniat� �i specificat� în tiparele de orientare cognitivist� ce secondeaz�
aplicarea modelului comunicativ. Iat�, de pild�, structura propus� de J. R. Andersen, structur�
în care ultimele dou� momente vizeaz� înv��area unor modalit��i de a opera cu informa�ia 
metalingvistic� �i de a o accesa în situa�ii diverse:  

1. etapa cognitiv�, prin care elevul înmagazineaz� con�tient cuno�tin�e noi de natur� static�; 
2. etapa asociativ�, în care elevul asimileaz� progresiv reguli de folosire a cuno�tin�elor 

(interiorizate în etapa cognitiv�) pentru a efectua sarcini de lucru complexe; 
3. etapa de autonomie, în care opera�iile sunt automatizate �i permit elevului s� fac� apel la aceste 

cuno�tin�e pe m�sur� ce are nevoie de ele. 
Compararea celor dou� modele pune în eviden�� o serie de echivalen�e ce pot fi 

reprezentate astfel:   
Etapa cognitiv� - faza familiariz�rii con�tiente cu fenomenul gramatical;

- faza analizei �i distingerii planului gramatical de cel logic; 
- faza însu�irii regulilor �i defini�iilor;

Etapa asociativ�
- faza fix�rii �i oper�rii superioare cu no�iunile de limb� însu�ite. 

Etapa de autonomie

Se remarc�, de asemenea, prezen�a, la Andersen, a etapei de autonomie; ea trece dincolo 
de durata propriu-zis� a activit��ii de structurare a cuno�tin�elor �i o prelunge�te în durata 
transferurilor �i aplica�iilor posibile. Aceast� ultim� etap� este conturat� proiectiv de modelul lui 
J. Giasson prin secven�a final� a lec�iei, gândit� ca r�spuns la întrebarea „Când pot fi aplicate 
cuno�tin�ele înv��ate?”. Aceea�i etap� este vizat�, de asemenea, de unele din manualele 
actuale prin sec�iunile „Folosi�i-v� cuno�tin�ele!”. M�sura real� a autonomiei cuno�tin�elor o dau 
îns� activit��ile de comunicare global� (lectur�, scriere �i exprimare oral�), lec�ia de structurare 
fiind centrat� exclusiv asupra etapelor cognitiv� �i asociativ�. 

Ca orice parcurs didactic ce-�i propune structurarea/asimilarea de cuno�tin�e, etapa cognitiv� se 
situeaz� sub inciden�a metodei interogative, tehnicile predilecte fiind conversa�ia euristic�, 
demonstra�ia �i problematizarea. Aceast� orientare nu exclude îns� prezen�a secven�elor de înv��are 
activ� - individual� sau pe grupe -, secven�e ce permit deopotriv� aprofundarea �i fixarea cuno�tin�elor.  

Din punctul de vedere al orient�rii parcursului didactic, etapa cognitiv� poate fie desf��urat�
inductiv, deductiv, analogic sau dialectic.29 Se impune îns� precizarea faptului c� varianta inductiv� este 
considerat� cea mai adecvat�; �i asta, pentru c� desf��oar� procesul înv���rii conform pa�ilor 
descoperirii. De aici �i eficien�a modelului propus de profesorul V. Goia, model exemplificat în continuare 
prin planul unei lec�ii ce vizeaz� formarea conceptului de „predicatul nominal” la clasa a V-a. Alegerea a 
avut în vedere atât gradul de dificultate al conceptului, cât �i prezen�a unui concept pereche – predicatul 
verbal –, fapt ce permite �i proiectarea unor parcursuri transductive �i dialectice. Secven�ele didactice 
schi�ate aici urm�resc, în acela�i timp, ancorarea noilor cuno�tin�e în cele deja existente �i integrarea 
acestor cuno�tin�e în tablouri sintetice. În cadrul acestor secven�e, etapa cognitiv� este complinit� de 
etapa asociativ�, vizat� prin sarcinile complexe ce continu� secven�a de înv��are propriu-zis� (exerci�ii de 
exemplificare �i exerci�ii creatoare, rezolvate în clas� sau ca tem� de acas�). 

Înainte de a desf��ura cele patru variante, prezint succint câteva sugestii tehnice legate de 
formularea exemplelor, de alegerea exerci�iilor �i de organizarea tablei. Referitor la procesul de 
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formare al conceptelor, didactica vorbe�te despre serii succesive de exemple: a) o prim� serie, 
compus� din exemplele cele mai clare, prin intermediul c�rora se urm�re�te formarea prototipurilor 
(în cazul nostru, propozi�ii simple, formate din subiect exprimat prin substantiv în N + a fi copulativ + 
nume predicativ exprimat prin substantiv în N/ prin adjectiv propriu-zis / prin adjectiv provenit din 
participiu) �i b) a doua serie, compus� din exemple ce nuan�eaz� conturul conceptului (în cazul 
nostru exemple cu nume predicativ multiplu �i exemple în care predicatul nominal apare în propozi�ii 
complexe). În privin�a exerci�iilor, recomand�rile vizeaz�, pe de o parte, e�alonarea lor în func�ie de 
gradul de dificultate �i de nivelul de creativitate �i, pe de alt� parte, alternarea lor, necesar� pentru a 
se evita monotonia.30  Re�in, de asemenea, pentru claritate, structurarea tablei în coloane ce separ�
exemplele de considera�iile teoretice.  

2.3. Scenarii didactice  

Demersul inductiv presupune realizarea unui parcurs ce conduce de la particular (exemple 
cu predicate nominale), la general (defini�ia predicatului nominal) pentru a se reîntoarce apoi la 
particular �i a recontextualiza conceptul (exerci�ii de recunoa�tere, de exemplificare �i exerci�ii 
creatoare).

I. Actualizare / Evocare 
1. Actualizarea defini�iei predicatului („Predicatul este partea principal� de propozi�ie care arat� ce 

face, cine este, ce este sau cum este subiectul.”), actualizare precedat� sau urmat� a) de exerci�ii 
de recunoa�tere a predicatului sau b) de o secven�� de redactare a unei compuneri gramaticale 
cu structur� narativ� dinamic� (ex.: „N-am auzit de�tept�torul” /„În fug� spre �coal�”, „F�t-Frumos 
se gr�be�te” etc.), urmat� de selectarea unor propozi�ii �i de analiza predicatelor;    

2. Actualizarea defini�iei predicatului verbal („Predicatul verbal este predicatul care arat� ce face 
subiectul.”). Exerci�ii de recunoa�tere �i exemplificare a predicatului verbal. Actualizarea faptului c�
predicatul verbal este exprimat printr-un verb la un mod personal, verb cu în�eles de sine st�t�tor.  

II. Structurarea conceptului 
1. Formularea unor exemple cu predicate nominale care s� acopere toate elementele defini�iei 

„Predicatul nominal este predicatul care arat� cine este, ce este sau cum este subiectul”;  ex.:  
F�t-Frumos este un erou. / F�t-Frumos este fiul împ�ratului. / F�t-Frumos este curajos.); 

2. Analiza exemplelor �i eviden�ierea specificului predicatelor nominale (exprim� cine, ce �i cum 
este subiectul sau, cu alte cuvinte, exprim� identitatea �i caracteristicile subiectului). 

3. Formularea defini�iei, urmat� de exerci�ii de recunoa�tere a predicatului nominal �i/ sau de 
exerci�ii de exemplificare. 

4. Eviden�ierea caracteristicilor formale ale predicatului nominal (compus din verb copulativ �i nume 
predicativ). 

5. Demonstrarea pa�ilor analizei predicatului nominal. 
6. Formularea unor exemple cu nume predicativ multiplu �i discutarea acestui aspect. 
7. Exerci�ii de recunoa�tere �i caracterizare �i exerci�ii de recunoa�tere �i justificare. 
III Reflec�ia: 

1. Reluarea pa�ilor lec�iei dup� modelul „la început...,  apoi..., dup� aceea..., în final...”. 
2. Recompunerea defini�iei predicatului din defini�iile predicatului verbal �i nominal �i structurarea unui 

tablou sintetic ce cuprinde p�r�ile principale de propozi�ie. Reluarea defini�iilor subiectului �i predicatului 
�i eviden�ierea interrela�iei subiect – predicat prin simpla confruntare a defini�iilor („Subiectul este 
partea principal� de propozi�ie despre care se spune ceva cu ajutorul predicatului”, iar „Predicatul este 
partea principal� de propozi�ie care arat� ce face, cine este, cum este �i ce este subiectul”).  

3. Teme posibile: a) exerci�ii de recunoa�tere, exemplificare �i înlocuire; b) exerci�ii de recunoa�tere 
�i caracterizare pe un text literar (analiza�i predicatele din strofele 2 �i 3 ale poeziei La oglind� de 
George Co�buc �i eviden�ia�i rolul lor în text); c) compunere gramatical� (realiza�i portretul lui 
Dexter �i Didi �i eviden�ia�i rolul predicatelor nominale). 

Demersul deductiv presupune derularea invers� a parcursului inductiv �i const� în 
prezentarea defini�iei �i în exemplificarea conceptului; exemplificarea se realizeaz�, în mod 
obligatoriu, în serii succesive, ce vizeaz� aprofundarea �i nuan�area problemei.  

I. Actualizare  
1. Actualizarea defini�iei predicatului. 
2. Actualizarea defini�iei predicatului verbal. 

II. Structurarea conceptului 
1. Confruntarea celor dou� defini�ii actualizate anterior �i eviden�ierea diferen�elor. 
2. Formularea defini�iei predicatului nominal (prin eliminarea defini�iei predicatului verbal din defini�ia 
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predicatului). 
3. Formularea de exemple pentru fiecare element al defini�iei. 
4. Activitate pe grupe ce urm�re�te compunerea �i analiza unor propozi�ii cu predicate nominale 

(exemplu de fi�e de lucru: Construi�i propozi�ii prin care s� eviden�ia�i cine este, ce este �i cum 
este Donald /Goe etc.)  

5. Analiza exemplelor �i eviden�ierea componentelor predicatului nominal, analiz� continuat� prin 
definirea predicatului nominal din punct de vedere formal (verb copulativ �i nume predicativ). 

6. Exemplificarea modului în care se analizeaz� predicatul nominal.  
7. Exerci�ii de recunoa�tere �i caracterizare �i exerci�ii de recunoa�tere �i justificare. 
III. Reflec�ie:  

1. Reluarea pa�ilor lec�iei dup� modelul „la început...,  apoi..., dup� aceea..., în final...”. 
2. Eviden�ierea diferen�elor între predicatul verbal �i nominal. Accentuarea diferen�ei dintre verbul 

predicativ �i verbul copulativ. Tablou sintetic cu cele dou� tipuri de predicat. 
3. Analiza predicatelor din poezia Trei fe�e de Lucian Blaga.  
4. Tem�: ex. a) exerci�ii de recunoa�tere, exemplificare �i înlocuire; b) exerci�ii de recunoa�tere �i 

caracterizare pe text literar; c) compunere gramatical�. 
Demersul analogic const� în transpunerea, într-un context nou, a unui fapt deja cunoscut 

sau, cu alte cuvinte, a unei „scheme familiare”. În lec�ia despre predicatul nominal, analogia 
poate sluji formarea conceptului de verb copulativ.

I. Actualizare 
1. Actualizarea cuno�tin�elor despre predicatul verbal. 
2. Sublinierea faptului c� predicatul verbal se exprim� printr-un verb la un mod personal, verb cu 

în�eles de sine st�t�tor.   
II. Structurarea conceptului 

1. Scrierea �i analiza unor exemple în care predicatele sunt reprezentate de sinonimele verbului a fi cu 
sens lexical plin (ex.: În basm, exist� un personaj principal: Prâslea cel voinic. La începutul basmului, 
Prâslea se afl� la curtea tat�lui s�u. Ac�iunea se petrece în lumea de aici �i în lumea de dincolo. 
Prâslea �i domni�ele provin din lumea de aici. Zmeii �i zgripsoroaica provin din lumea de dincolo...). 

2. Înlocuirea predicatelor cu verbul „a fi” �i stabilirea situa�iilor în care verbul are în�eles de sine 
st�t�tor (în situa�iile în care este sinonim cu „a exista”, „a se afla”, „a proveni” „a se petrece” etc.).   

3. Sublinierea faptului c� verbul „a fi” nu are întotdeauna în�eles de sine st�t�tor, c� poate fi �i 
copulativ; compara�ii cu un pod, cu o punte ce leag� un mal de altul (în situa�ia în care profesorul 
inten�ioneaz� s� eviden�ieze rolul verbului copulativ: acela de a stabili rela�ia dintre subiect �i 
nume predicativ); compara�ii cu o plant� fragil�, ce are nevoie de sprijin, cu un vas umplut par�ial 
(în situa�ia în care profesorul inten�ioneaz� s� eviden�ieze insuficien�a semantic� a verbelor 
copulative). 

4. Scrierea �i analizarea unor exemple în care verbul „a fi” este copulativ (ex.: Prâslea este fiul 
împ�ratului. Prâslea este prev�z�tor, curajos etc.) Eviden�ierea faptului c� în aceste situa�ii verbul 
„a fi” nu are în�eles de sine st�t�tor �i c� formeaz� predicat împreun� cu substantivul sau 
adjectivul ce arat� identitatea sau însu�irea subiectului. 

5. Definirea predicatului nominal.  
6. Exemplificarea modului în care se analizeaz� predicatul nominal.  
7. Exerci�ii de recunoa�tere �i caracterizare �i exerci�ii de recunoa�tere �i justificare. 
     III. Reflec�ie:  

1. Reluarea pa�ilor lec�iei dup� modelul „la început...,  apoi..., dup� aceea..., în final...”. 
2. Eviden�ierea diferen�elor între predicatul verbal �i nominal. 
3. Tem�: ex. exerci�ii de recunoa�tere, exemplificare, înlocuire; compunere gramatical�.  

Demersul dialectic sau „înv��area prin opozi�ie”31 este adecvat structur�rii unor concepte pereche; 
realizarea lui presupune, în cazul nostru, definirea simultan� a predicatului verbal �i nominal.  

I. Actualizare 
1. Actualizarea defini�iei predicatului. 

II. Structurarea conceptelor de predicat verbal �i nominal 
1. Scrierea, pe dou� coloane, a unor exemple cu predicate verbale, respectiv cu predicate 

nominale. Exemplele vor fi construite sub forma unor texte ce opun nara�iunea descrierii sau 
nara�iunea, portretului (ex. Goe tr�ie�te în lumea creat� de I. L. Caragiale. vs. Goe este un 
personaj. / Goe nu înva��. vs. Goe este repetent. / Goe a�teapt� pe peron. vs. Goe este 
ner�bd�tor. / Goe se urc� în tren. vs. Goe este un c�l�tor. / Goe scoate capul pe geam. vs. Goe 
este neascult�tor.).   

2. Analiza predicatelor din perspectiva a ceea ce ele spun despre subiect: ce face vs. cine este, ce 
este �i cum este subiectul.  
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3. Definirea predicatului verbal �i a celui nominal. 
4. Reluarea unor exemple �i eviden�ierea structurii predicatului verbal �i a celui nominal. 
5. Stabilirea diferen�elor între „a fi” – predicativ �i „a fi” –  copulativ, pornind de la exemple 

contrastive: ex.: În schi�� exist� un personaj principal. vs. Goe este personajul principal. / Goe 
este în tren vs. Goe este un c�l�tor. etc.    

6. Serie complet� de exerci�ii de recunoa�tere a predicatelor verbale �i nominale: recunoa�tere 
simpl�, recunoa�tere �i grupare, recunoa�tere �i justificare, recunoa�tere �i caracterizare.  

III. Reflec�ia 
1. Reluarea pa�ilor lec�iei dup� modelul „la început...,  apoi..., dup� aceea..., în final...”. 
2. Sistematizarea p�r�ilor principale de propozi�ie �i a tipurilor de predicat studiate. 
3. Tem�: ex.: analiza�i complet propozi�iile din poezia Trei fe�e de Lucian Blaga �i ar�ta�i ce spun 

predicatele despre subiecte.  
Cele patru parcursuri structurate aici au fost gândite ca variante posibile de asimilare a 

conceptelor gramaticale. Ele integreaz� etapa cognitiv�, centrat� în jurul definirii conceptului �i 
deschid etapa asociativ� prin exerci�iile realizate în clas� �i acas�.  

Etapa asociativ� o v�d continuat� în lec�ia/lec�iile urm�toare, orientate exclusiv spre 
aprofundarea conceptului �i construite din exerci�ii cu grad mare de complexitate. Aceste exerci�ii pot 
fi exerci�ii de recunoa�tere �i justificare/disociere, exerci�ii de exemplificare �i exerci�ii creatoare. În 
cazul studiului predicatului nominal, prezent ca exemplu în aceste pagini, exerci�iile creatoare pot 
integra o serie de jocuri cu metafora (în�eleas� ca defini�ie poetic�, structurat� dup� modelul subiect 
+ predicat nominal format din verb copulativ + nume predicativ în nominativ). Aceste exerci�ii nu vor 
viza explicit metafora, („figur�” ce dep��e�te aria defini�iei metaforice �i pe care programele o a�az�
în seria con�inuturilor clasei a VII-a). Aceste exerci�ii nu vor urm�ri decât aprofundarea conceptului 
de predicat nominal prin redimensionare semantic�. Elevii vor fi îndruma�i s� creeze echivalen�e 
între elemente asemenea (ex. continua�i �irul: prim�vara este anotimpul mugurilor, anotimpul ...), dar 
�i echivalen�e între elemente neasemenea (ex. a) continua�i �irul: prim�vara e un arici verde, e o 
fund� roz....; cuvintele sunt ni�te furnici, ni�te ... ; mâna mea e o cup� sau o....; b) transforma�i 
urm�toarele ghicitori în propozi�ii dup� modelul: „N�fram� v�rgat�, peste mare aruncat�. 
(curcubeul)”; Curcubeul este o n�fram� v�rgat�.; c) crea�i o ghicitoare etc.32 Recuren�a exerci�iilor cu 
grad mare de complexitate asigur� autonomia cuno�tin�elor metalingvistice, autonomie exprimat� în 
capacitatea elevului de a le folosi în situa�ii diverse �i complexe. Gradul de autonomie al 
cuno�tin�elor urmeaz� a fi m�surat, în primul rând, în orele de comunicare; în cadrul lor, 
dimensiunea lingvistic� a componentei verbale este actualizat� integral, astfel încât nivelul de 
cunoa�tere al codului limbii s� poat� deveni vizibil. Dar gradul de autonomie al cuno�tin�elor 
metalingvistice poate fi m�surat �i în orele de literatur�, unde analiza de text presupune, adeseori, 
abordarea detaliat� a faptelor de limb�.  

2.4. Concluzii
Cele patru scenarii desf��urate în secven�a anterioar� au urm�rit eviden�ierea unor 

modalit��i diverse de structurare a orelor de limb�. Perspectiva deschis� a încercat s�
dep��easc� abordarea pur descriptiv� �i s� clarifice, atât cât se poate, modul în care, prin 
intermediul limbii, spunem lumea.  

F�r� îndoial�, lec�ia de limb� a fost �i trebuie s� r�mân�, chiar �i în interiorul modelului 
comunicativ, o lec�ie despre �i de rigoare: o lec�ie în care esen�ial� este asimilarea conceptelor în 
vederea aplic�rii lor în analiza faptelor de limb�; o lec�ie în care elevii se întâlnesc cu ordinea 
superioar� a limbii �i se raporteaz� la aceast� ordine cu precizie �i claritate. În acela�i timp îns�, 
consider c� trebuie limpezit� �i ra�iunea acestei/acestor ordon�ri; faptul c� prin predicatul nominal 
spunem ce, cum �i cine este/ ajunge /devine subiectul; faptul c� prin cazuri exprim�m rela�iile 
sintactice pe care substantivul, pronumele, numeralul �i adjectivul le angajeaz� în interiorul unei 
propozi�ii; faptul c�, prin „moduri” exprim�m felul în care vorbitorul apreciaz� ac�iunea sau starea (ca 
sigur�, ca posibil�, ca realizabil� în func�ie de satisfacerea unei condi�ii sau ca dorit�, incert�, ireal�); 
faptul c� prin timpurile verbului indic�m felul în care decup�m lingvistic axa timpului etc.   

În procesul de formare a conceptelor, demersul inductiv r�mâne cel mai adecvat datorit�
calit��ilor sale didactice indiscutabile: a. re-prezint� etapele fire�ti ale descoperirii: întâlnirea cu un 
fapt contextualizat (în exemple), decontextualizarea (formularea regulilor �i defini�iilor) �i apoi 
recontextualizarea lui (reinvestirea constantelor surprinse în regul� sau defini�ie în situa�ii de limb�
noi �i complexe) �i b. permite verificarea modului în care s-a realizat în�elegerea la nivelul fiec�rei 
etape. În acela�i timp îns�, consider necesar� �i prezen�a celorlalte trei tipuri de demersuri: prin 
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intermediul lor se poate reduce din monotonia orelor structurate exclusiv inductiv �i se pot deschide 
perspective mai largi asupra fenomenului lingvistic. Aceast� deschidere e facilitat� mai ales de 
demersul dialectic, ce permite abordarea simultan� a unor concepte pereche (ex. predicat verbal - 
predicat nominal, propozi�ie cauzal� – propozi�ie final�, articol hot�rât – articol nehot�rât, diateza 
activ� - diateza pasiv�; alitera�ie – asonan�� etc.) �i de cel analogic, ce face posibil� instituirea, în 
cazul unor concepte dificile, a unor corela�ii metaforice (verbul copulativ – punte între dou� maluri; 
rela�iile sintactice de interdependen�� - rela�ii interumane etc.).  

În cadrul modelului comunicativ, activit��ile centrate asupra structur�rii cuno�tin�elor 
metalingvistice �intesc dincolo de marginile lec�iilor de fonetic�, de lexic �i gramatic� �i vizeaz�
cizelarea competen�ei de comunicare. Aria predilect� a exers�rii �i rafin�rii acestei competen�e 
o constituie îns� activit��ile de comunicare oral� �i de redactare.  

Note
1Al. Odobescu, Pseudo-cynegeticos, Epistol� scris� cu gând s� fie precuvântare la cartea „Manualul Vân�torului”, Ed. 
Minerva, Bucure�ti, 1971,  p. 175.  
2 *** Curriculum na�ional, Programe �colare pentru clasele a V-a – a VIII –a, Aria curricular� Limb� �i comunicare, Vol. I, 
M.E.N., C.N.C., Ed. Cicero, Bucure�ti, 1999, p. 15, 22, 28, 34.    
3 *** Curriculum na�ional, Programe �colare pentru clasa a IX-a, Aria curricular� Limb� �i comunicare, Limba �i literatura 
român�, Vol. I, M.E.N., C.N.C., Bucure�ti, 1999, p. 23. �i *** Programe �colare, Aria curricular� Limb� �i comunicare, 
Limba �i literatura român�, Limba latin�, Limba greac�, clasele X-XII, M.E.N., C.N.C., Bucure�ti, 2001, p. 11. 
4 Vezi J. Moeschler �i A. Reboul A. Dic�ionar enciclopedic de pragmatic�, (trad. coord. C. Vlad �i L. Pop), Ed. Echinox, 
Cluj, 1999, p. 27-28 �i J. Lohisse Comunicarea. De la transmiterea mecanic� la interac�iune (trad. G. Scurtu Ilovan), 
Ia�i, Polirom 2001, pp. 171-177.   
5 Vial, J., Histoire et actualité des méthodes pédagogiques, Les Editions ESF, Paris, 1987, pp. 134-140. 
6 C. Simard, op. cit., p. 70.   
7 Vezi în acest sens Ph. Perrenoud, Compétences, langage et communication �i P. Martin-Peris, Le développement des 
compétences en didactique de l’espagnol: l’approche par les situations-problèmes, in Didactiques des langues 
romanes, DeBoeck �i Duculot, Bruxelles, 2000, pp. 22-23 �i pp. 48-49.  
8 C. Simard,  op. cit., p. 40. 
9 T. O’Sullivan, J. Hartley et alli, Concepte fundamentale din �tiin�ele comunic�rii �i studiile culturale, (trad. Monica 
Mitarc�), Ia�i, Polirom, 2001, pp. 74-75.   
10 R. Jakobson, Le langage commun des linguistes et des antropologues, in Essais de linguistique générale, (trad. N. 
Rouwet), Paris, Les Editions de Minuit, 1963, pp. 32-33.  
11 R. Jakobson, Linguistique et poétique (I), in Op. cit. , pp. 213-214. 
12 S. Moirand, Enseigner à communiquer, Hachette, Paris, 1990. pp. 13-14. 
13 M. Halliday, Explorations in the Functions of Language, London, Edward Arnold, 1973. 
14 Aceste trei arii conceptuale sunt, de altfel, rela�ionate, iar discutarea lor separat�, se justific� doar prin inten�ia de a 
clarifica mizele unui demers didactic centrat pe comunicare. Desenul succint al acestor rela�ion�ri, statueaz� situa�ia de 
comunicare drept cadru de manifestare a competen�ei de comunicare �i a�az� problematica func�iilor limbajului în 
interiorul componentei discursive a competen�ei de comunicare.    
15 H. Widdowson, Notional-functional syllabuses, citat de Brown H. Douglas, Principles of Language Learning and 
Teaching, Edi�ia a III-a, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall Regents, p. 248. 
16 Ph. Perrenoud, Art. cit., p. 22. 
17 Vezi, în acest sens, Zeller, R. A., Concept Learning, in International Encyclopedia of Education, ed. a-II-a, Oxford, 
1996, Pergamon, 1996, 1020-1025.   
18 Vezi articolele Connaissance / Cognition �i Savoir, din F. Raynal, A. Rieunier, Pedagogie, dictionnaire des concepts 
clés; apprentissage, formation et Psychologie cognitive, Ed. ESF, Paris, 1997 �i din J.-M. De Ketele et alii, Guide du 
Formateur, Bruxelles, De Boeck-Wesmael, 1989. 
19 Vezi, în acest sens, Ph. Perrenoud, Art. cit., pp. 26-28. 
20 C. Simard,  Op. cit., pp. 71-72.   
21 L. Bachman, Fundanental Considerations in Language Testing, New York, Oxford University Press, 1990, p. 85. 
22 *** Curriculum na�ional, Programe �colare pentru clasele a V-a – a VIII –a, Aria curricular� Limb� �i comunicare, Vol. 
I, M.E.N., C.N.C., Ed. Cicero, Bucure�ti, 1999.  
23 Vezi D. G. Brassard, Retours sur „Mir rose” ou comment analyser et représenter le texte argumentatif (écrit)? citat de 
J.-M. Adam, Les textes, Types et prototypes, Ed, Nathan, 2001, p. 7. 
24 O serie de cercet�ri asupra cititorilor len�i �i a novicilor în redactare confirm� modul în care prezen�a schemelor 
textuale prototipice în memoria de lung� durat� determin� procesele de comprehensiune �i producere de text. Vezi în 
acest sens J.-M. Adam, Op. cit., pp. 7-9.  
25 Treville M.-C., Duquette L., Enseigner le vocabulaire en classe de francais, Hachette, Paris, 1996, pp. 7. 
26 Idem., p. 28. 
27 Nota: Bateson, G., Metalogue: Why Do Things get in a Muddle?, in Steps to an Ecology of Mind, Paladin Books, 
1973, pp. 3-5.  
28 Goia V., Metodica pred�rii limbii �i literaturii române, EDP., Bucure�ti 1995, pp. 15-16. 
29 Men�inem tiparul celor patru demersuri fundamentale structurat de F. Raynal �i A. Rieunier în Pedagogie, dictionnaire 
des concepts-clés �i prezentat în capitolul IV al primei p�r�i. 
30 Vezi �i discu�ia despre cerin�ele �i condi�iile folosirii exerci�iilor din C. Parfene, Op. cit., pp. 59-60. 
31 Vezi V. Goia, Înv��area prin opozi�ie, in Didactica limbii �i literaturii române pentru gimnaziu �i liceu, Ed. cit., pp. 81-85. 
32 Pentru solu�ii diverse de extindere a studiul limbii înspre studiul tropilor vezi A. �i M. Petean, Ocolul lumii în 50 de 
jocuri creative, Ed. Dacia, Cluj, 1996.  



20 D  O  S  A  R  

PERSPECTIVE 


