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Summary  
Before the CEFRL there were more models of communication 

competence, which led to CEFRL. This article tends to analyze only two 

of them. It speaks about the model of Canale and Swain which 

comprises 4 main components and served to the development of the 

foreign language courses and of the linguistic tests. The second is the 

model of Bachman and Palmer, the speaking ability, which developed 

methods and instruments for the linguistic competence measurement. 

 

1. Modelul de competenţă de comunicare al lui Canale şi 

Swain  

În 1980 Canale şi Swain definesc trei componente ale 

competenţei de comunicare: 1) componenta gramaticală, care se referă 
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la regulile gramaticale, normele şi cuvintele unei limbi; 2) competenţa 

strategică, care reprezintă folosirea adecvată a tuturor strategiilor 

comunicaţionale în raport cu contextul comunicării. Această strategie 

implică negocierea rândului-la-vorbire (turntalking) ca abilitate 

importantă în viaţa socială; 3) competenţa sociolingvistică, care vizează 

aspectele de adecvare socială a conţinutului lingvistic. În modelul din 

anul 1980 [4, p. 1-47], competenţa sociolingvistică este alcătuită din 2 

feluri de reguli: 1) reguli socioculturale ale utilizării limbii, adică 

modalitatea adecvată în care sunt produse şi înţelese expresiile; 2) 

regulile de a ţine un discurs centrat pe combinaţia expresiilor şi 

funcţiilor comunicative şi nu pe corectitudinea gramaticală a fiecărei 

expresii în parte, nici nu pe mulţimea de propoziţii şi funcţiile 

comunicative într-un context anumit. În 1983 Canale adaugă a patra 

componentă: 4) componenta discursivă, care presupune coeziunea şi 

coerenţa necesară actului comunicaţional într-un context dat. Toate 

componentele au aceeaşi valoare [3, p. 2-28].    

Johnson şi Johnson [6] definesc aceste subcompetenţe în felul 

următor: competenţa gramaticală se referă la cunoaşterea codului 

lingvistic şi include cunoştinţe lexicale şi reguli din morfologie, sintaxă, 

semantică şi fonologie. Competenţa socioculturală reprezintă cunoştinţe 

despre raportul limbii cu contextul ei nonlingvistic. Competenţa 

discursivă este cunoaşterea regulilor de combinare a exprimărilor 

lingvistice cu funcţiile lor comunicative. Competenţa strategică include 

strategii de comunicare verbale şi nonverbale pentru evitarea 

insuccesului în comunicare. 

În modelul lui Canale şi Swain se evidenţiază, mai întâi, 

diferenţa dintre cunoştinţele despre limbă şi competenţele lingvistice, 

pe de o parte, iar pe cealaltă parte – abilităţile situative. În afară de 

aceasta, e important că acest model conţine atât cunoştinţe cognitive, 

cât şi competenţe performante. Anume modelul lui Canale şi Swain a 

servit la dezvoltarea cursurilor de limbă străină şi a testelor lingvistice 

corespunzătoare, astfel servind drept fundament teoretic pentru 
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învăţarea comunicativă a limbii străine. Canale şi Swain văd 

competenţa de comunicare ca o componentă a competenţei generale 

lingvistice. Ei preiau conceptul lui Hymes şi îl restructurează. În primul 

rând, exclud componenta ability for use, deoarece nu se edifică pe o  

bază teoretică solidă. Canale şi Swain neagă rolul dominant al funcţiilor 

lingvistice la lecţia de limbă străină, în schimb ei accentuează 

importanţa competenţei gramaticale, a competenţei sociolingvistice şi a 

strategiilor. 

Canale şi Swain spun despre modelul lor că este integrativ şi 

poate fi văzut ca o sinteză dintre competenţă şi performanţă. 

Competenţa de comunicare nu poate fi direct observată, ci doar 

percepută în formă de performanţă comunicativă. Deci, în definiţia lor 

comunicarea este un comportament reciproc, multimodal, interactiv, 

final, care este încadrat într-un context caracterizat de restricţii şi 

succesul căruia este măsurat în conformitate cu rezultatul acestui 

comportament. 

Totuşi în literatura de specialitate modelul este  criticat, mai întâi 

de toate, sub aspectul componentei competenţa strategică şi 

interacţiunea componentelor între ele. Taylor [7, p. 148-168] spune că 

în competenţa strategică se vorbeşte doar despre strategii 

compensatorii, că nu se face diferenţa dintre cunoaştere şi abilitate, că 

nu se vorbeşte despre tot spectrul de strategii. 

2. Modelul lui Bachman şi Palmer(1996) abilitatea de a vorbi 

Bachman vorbeşte despre communicative language ability – 

abilitatea lingvistică, pe care o defineşte ca fiind compusă din ambele 

cunoaşteri (cunoştinţe lingvistice şi competenţa strategică), sau 

competenţă şi capacitatea de implementare, sau execuţie a acesteia în 

uzul lingvistic comunicativ, corespunzător şi contextualizat. 

Limbajul este o negociere dinamică şi interactivă a intereselor 

vizate între doi sau mai mulţi indivizi într-o situaţie specifică. Bachman 

şi Palmer [2, p. 60] afirmă că utilizatorilor lingvistici le corespund 
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următoarele caracteristici: variabile ce ţin de personalitate; cunoştinţe 

generale (topical knowledge); scheme afective; abilitatea lingvistică. 

Grotjahn [5, p. 77-81] spune că modelul lui Bachman a apărut, 

mai întâi de toate, din necesitatea de a testa limba străină. El trebuia să 

dezvolte metode şi instrumente de măsurare a rezultatelor în baza unui 

model teoretic al competenţei lingvistice. 

Abilitatea lingvistică este compusă, mai întâi, din trei 

componente: 1) competenţa lingvistică, 2) competenţa strategică, 3) 

mecanisme psihofiziologice (se referă la procese neurologice şi 

fiziologice care se folosesc în timpul vorbirii, de ex., diferenţierea 

dintre canalul auditiv şi vizual). În anul 1996 apare modelul simplificat 

al lui Bachman şi Palmer. În acest model, ei renunţă la mecanismele 

psihofiziologice, înlocuiesc termenul de competenţă ilocuţionară prin 

cunoştinţe funcţionale, în domeniul cunoştinţe lingvistice se înlocuieşte 

termenul competenţă prin cunoaştere (knowledge) şi la aceasta se 

adaugă o componentă care se referă la conţinut, adică cunoştinţe bazate 

pe conţinut. 

Conform noului model, abilitatea lingvistică este alcătuită din:  

1) cunoştinţe lingvistice, care se împart în a) cunoştinţe 

structurale (competenţa organizatorică) și b) pragmatice;  

2) competenţa strategica, care este capacitatea mintală de a 

implementa competenţa lingvistică în utilizarea contextualizată a limbii, 

care conţine următoarele componente: a) decizia referitor la obiectivele 

care urmează să fie realizate; b) evaluarea; c) plănuirea în sensul 

formulării şi alegerii planurilor pentru soluţionarea unei probleme [5, p. 

77-81].    

Partea din model care se referă la componenta lingvistică este cea 

mai voluminoasă. Competenţa lingvistică este clasificată în 2 tipuri: 

competenţa organizatorică şi cea pragmatică. Competenţa 

organizatorică include abilităţile care sunt necesare pentru structura 

formală a limbii, cu scopul de a realiza propoziţii corecte gramatical, ca 

să stabilească o legătură dintre propoziţii, ca să fie posibilă apariţia 
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textelor [1, p. 87]. Această competenţă organizatorică este împărţită în 

competenţă gramaticală şi textuală. Competenţa gramaticală se referă la 

cunoştinţe despre lexic, morfologie, sintaxă, fonetică, iar competenţa 

textuală iese în afara propoziţiei şi se referă la cunoştinţe despre 

convenţii, cum expresiile în ansamblu fac un text, ca să corespundă 

regulilor de coeziune şi retorice ale textelor. 

Competenţa pragmatică include în sine felurile de competenţă, 

respectiv cunoştinţele care se utilizează în uzul lingvistic contextualizat 

şi în interpretarea actelor ilocuţionare potrivite discursului. Cunoştinţele 

pragmatice se referă la cunoştinţe funcţionale (funcţia de prezentare, de 

exprimare, funcţiile manipulative, euristice, imaginative) şi cunoştinţe 

sociolingvistice (dialecte, idiomatică, referinţe culturale) [5, p. 77-81]. 

Competenţa sociolingvistică constă în conştientizarea convenţiilor 

dependente de contextul în care se utilizează limba. La aceste convenţii 

se referă, după Bachman, diferenţele în ceea ce priveşte noţiunile de 

dialect sau varietate, nativitatea şi autenticitatea exprimării, referinţele 

culturale, precum şi idiomele cu referinţă culturală. 

Competenţa strategică implică abilitatea mintală de a traduce 

componentele competenţei lingvistice în uzul real comunicativ 

lingvistic şi de aceea se află între competenţă şi performanţă. 

Competenţa de comunicare a lui Bachman conţine câte o 

componentă de evaluare, de plănuire şi de realizare. Aceste componente 

permit vorbitorului să cântărească obiectivele comunicative, să 

evalueze resursele prezente pentru realizarea acestor obiective, să 

evalueze succesul acţiunii realizate [8, p. 24-26].    

Majoritatea cercetătorilor sunt de părerea că modelul lui 

Bachman şi Palmer este reuşit, deoarece a dezvoltat metode şi 

instrumente pentru măsurarea competenţei lingvistice. 
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Rezumat 

Acest articol prezintă abordarea fenomenelor lingvistice din 

perspectiva Gramaticii Funcționale și aspectele didactice ale acestui 

curent lingvistic. În lucrare este specificată o descriere a taxonomiei 

Gramaticii Funcționale și a conceptului de reflexie asupra limbii prin 

accentuarea importanței funcției și semnificației fenomenelor 

lingvistice în cadrul predării gramaticii la lecția de limbă străină. 

Articolul ilustrează funcțiile limbii și modul în care acestea se 

realizează la lecția de limbă străină conform principiilor gramaticii 

funcționale.  

 

Die funktionale Grammatik versucht, die Struktur der Sprache 

anhand der Funktion der Sprache zu erklären. Ausgehend von der 

Annahmen, dass die zentrale Funktion der Sprache der Ausdruck von 


