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complexe de gramatică şi vocabular, toate realizându-se pe fondul 

unui exerciţiu susţinut de a identifica formele corecte, de traducere şi 

de retroversiune, de completare a spaţiilor libere cu formele potrivite, 

de stabilire a ordinii cuvintelor în propoziţie, dar şi pe forma 

dialogului. 
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FORMAREA COMPETENŢEI DE COMUNICARE LA 

STUDENŢI PRIN METODA CONVERSAŢIEI 

PETRENCO Liuba, dr., conf. univ.  

 

Summary 

The process of teaching and learning the Romanian language 

that the target language is directed not only toward the acquisition 

of the raw, but also toward the formation and development of 

competent authorities rebuilding the efficiency. In the article we’ll 

stop on the following essential component of a communicative 

context: what is the difference between the competence of 

communication and the ability of communication, the role of 

motivation in studying the language of two, the importance of the 

competence of the communication of professor, we will describe the 

specificity of the use of the method of conversation in the 

development of the competence of communication. 
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Procesul de predare-învăţare a limbii române ca limbă-ţintă 

este orientat nu doar spre însuşirea materiei, dar şi spre formarea şi 

dezvoltarea unor competenţe de relaţionare eficientă. 

În procesul de formare / dezvoltare a competenţei de 

comunicare în grupele alolingve este necesară diferențierea 

termenilor de capacitate de comunicare şi competență de 

comunicare. Capacitatea de comunicare este determinată genetic, 

fiind ereditară, iar competența de comunicare este un produs al 

învăţării şi se dobândeşte prin educaţie în cadrul societăţii. 

De aceea, în cazul capacităţii de comunicare vorbim de o 

potenţialitate, de ceva care există sau care poate fi cultivat şi 

dezvoltat la elev. Pe când în cazul competenţei de comunicare, 

profesorul trebuie să formeze abilităţi, priceperi, atitudini, care ar 

valorifica predispoziţiile native. 

Slama-Cazacu T. susţine că „Dacă funcţia principală a 

limbajului este cea de comunicare, aceasta din urmă poate fi 

discutată ca realizare a limbajului considerat ca proces a doi poli‖ [3, 

p.102] şi defineşte conceptul de competenţă comunicativă ca pe o 

capacitate de a prezenta propriile intenţii, nevoi, interese în procesul 

de comunicare, precum şi de a percepe interlocutorul în vederea 

iniţierii unui dialog în procesul de învăţământ. În educaţie, 

capacitatea de comunicare determină înţelegerea dintre profesor şi 

elev în vederea atingerii scopurilor şi desfăşurării activităţii de 

învăţare. 

La fel, este oportun să facem distincţie la nivelul conceptelor 

competenţă comunicativă şi competenţă lingvistică. Competenţa 

lingvistică se referă la nivelul abilităților de utilizare a cuvântului cu 

diverse semnificaţii, de a crea limba şi a produce/înţelege enunţuri, 

de a manipula un limbaj în baza cunoaşterii lingvistice, reflectată în 

formularea iniţială a mesajului. Prin competenţa comunicativă se are 

în vedere evidenţierea caracteristicilor individuale ale repertorului 

pentru facilitarea înţelegerii mesajului.  
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Este important să accentuăm că o comunicare eficientă este 

întotdeauna dependentă de contextul realizării.  

Formarea competenţei de comunicare în limba română atât 

pentru elevii cât şi pentru studenţii alolingvi necesită o motivaţie 

serioasă. Lipsa de motivaţie în procesul de studiere a limbii române 

de către alolingvi este menţionată, probabil, cel mai frecvent.  

În dezvoltarea competenţei de comunicare, alimentată de o 

motivaţie bine definită, clară, se ţine cont de abilităţile de relaţionare 

ale indivizilor, de cunoştinţele pe care le deţin interlocutorii şi de 

gradul de conştientizare a dependenţelor care se stabilesc între cei 

care comunică.  

Competenţa de comunicare include componenta lingvistică, 

sociolingvistică şi pragmatică. Între aceste componente există un 

raport de interdependenţă care se realizează în practică prin 

activitatea de producere, receptare, interacţiune şi mediere a 

mesajului emis. 

Pornind de la ideea că şcoala trebuie să pregătească elevul 

pentru viaţă, să formeze un cetăţean activ, curriculumul şcolar 

prevede dezvoltarea competenţei de comunicare interculturală. În 

ultimii ani, formarea/dezvoltarea competenţei de comunicare 

interculturală a devenit o prioritate şi pentru instituţiile superioare de 

învăţământ în cazul sprijinului acordat studenţilor internaţionali, dar 

şi pornind de la faptul că în Republica Moldova coexistă mai multe 

identităţi culturale. Astfel, prin dialogul social intercultural şi 

acceptarea diversităţii culturale se promovează plurilingvismul şi 

multiculturalismul, se formează caracteristici ale unei comportament 

european. Abordarea interculturală concentrată asupra dezvoltării 

competenţei de comunicare interculturală este obiectul preocupărilor 

disciplinei Limbii române ca limbă nonmaternă/străină.  

Astfel, este foarte important ca elevii alolingvi să cunoască 

elementele propriei lor culturi, dar şi anturajele culturale de 

interpretare a realităţii prezente la interlocutorii săi. În caz contrar, 

mesajele în limba romană vor fi interpretate pe baza reperelor 
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propriei lor culturi şi acest lucru poate conduce la interpretări greşite 

şi comunicare ineficientă. Evitarea interpretărilor de acest gen 

depinde în mare măsură de profesionalismul cadrului didactic. 

Pentru a spori performanţele elevilor, mesajul profesorului, în 

comunicarea didactică, trebuie să fie corect, să aibă relevanţă, forţă 

şi intensitate, să fie insistent pentru a induce comportamentul 

intenţionat, să îmbine adecvat comunicarea verbală cu cea 

paraverbală şi cu cea nonverbală. Pentru a asigura eficienţa emiterii 

de mesaje, important este tactul comunicativ, care constă în utilizarea 

unui limbaj adecvat, accesibil şi favorabil, nuanţat expresiv, menit să 

atragă şi să menţină atenţia, să trezească interesul elevilor şi să 

asigure un climat socio-afectiv agreabil. Limbajul paraverbal, ca şi 

cel nonverbal contribuie la susţinerea şi întărirea mesajului verbal 

sau, dimpotrivă, la subminarea lui. 

Marin Stoica sintetizează caracteristicile competenţei de 

comunicare a profesorului astfel: 

 inteligenţă, ca instrument de cunoaştere, înţelegere, invenţie 

şi reuşită în rezolvarea situaţiilor educative; 

 memorie manifestată în rapiditatea întipăririi şi stocării 

informaţiei, în recunoaşterea şi reproducerea acesteia în mod 

selectiv;  

 capacitate de comunicare: fluenţa vorbirii, bogăţia 

vocabularului; fluenţa asociativă, asociaţia rapidă a ideilor; curgerea 

logică a ideilor; vorbirea cu atribute estetice; încărcătură emoţională, 

mesaj ectosemantic; 

 gândire logică, sistematizată şi divergentă, care oferă 

posibilitatea analizei unei probleme din mai multe unghiuri, găsirea 

soluţiei celei mai eficiente de rezolvare; 

 spirit de observare dezvoltat, curiozitate ştiinţifică şi 

iniţiativă; 

 imaginaţie constructivă care-i permite să facă din fiecare 

lecţie un act de creaţie cu deschidere spre problemele vieţii; 
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 atenţie concentrată, dar şi distributivă în mai multe direcţii: 

conţinutul comunicării, forma expunerii, ritmul vorbirii adecvat 

auditoriului şi reacţia acestuia la mesajul didactic prezentat; 

 dicţie: pronunţare corectă şi clară a cuvintelor, accente logice 

pe ideile de bază şi scurte pauze psihologice, pentru a sublinia 

esenţialul [4, p.184-185]. 

Pentru întrunirea acestor caracteristici şi pentru reuşita 

demersului didactic este nevoie de o bună pregătire de specialitate, o 

bună cunoaştere şi aplicare a noutăţilor din ştiinţele psihopedagogice, 

dorinţa de a-ţi îmbogăţi continuu strategiile didactice, ţinînd pasul cu 

inovaţiile din domeniu, dar aplicîndu-le selectiv şi creator. În aşa fel, 

cadrul didactic va putea să ajungă la „măiestria pedagogică‖ sau 

„arta de a preda‖, adică să dobîndească anumite „calităţi didactice‖ 

precum: 

 capacitatea de a expune clar şi convingător; 

 concizia şi precizia formulărilor; 

 plasticitatea vocabularului; 

 „tact pedagogic‖, adică „simţul măsurii în toate‖. [2, p.17]  

 

Auzim des că unii elevi alolingvi nu vor să studieze limba 

română deoarece nu le place profesorul respectiv sau materia 

respectiva. Motivaţia şi interesul pentru o disciplină o poate 

condiţiona şi relaţia de comunicare eficientă dintre elev și profesor. 

Pentru stabilirea unei comunicării eficiente profesorul trebuie 

să atribuie activităţilor un caracter mai dinamic şi mai interesant, prin 

selectarea unor metode şi tehnici stimulatoare şi a unor teme lexicale 

atractive. Una dintre cele mai eficiente metode de dezvoltare a 

competenţei de comunicare în grupele de studenţi alolingvi este 

metoda conversaţiei. 

Conversaţia, ca metodă dialogată, este dialogul permanent 

dintre profesori şi elevi pe teme ştiinţifice şi de educaţie. [2, p. 106] 

La lecţie poate fi utilizată atât conversaţia didactică, cât şi cea 
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euristică. Conversaţia didactică antrenează studenţii în formularea 

întrebărilor şi a răspunsurilor la nivelul reproducerii materiei cu 

intervenţii creative în ea. Avantajul acestui tip de conversaţie constă 

în: ordonarea gândirii; în stabilirea unei afecţiuni de cunoaştere; în 

strtaficarea informaţiei acumulate şi pregătirea studentului pentru o 

reproducere operativă în momentele de necesitate a unui volum de 

informaţie cu trecere treptată la o conversaţie productivă. 

Conversaţia euritică antrenează studenţii într-un schimb de întrebări 

şi răspunsuri la nivel superior, cu intervenţii de atitudini, de 

valorificare productivă şi creatoare a materialului informaţional. 

Studenţii efectuează diverse investigaţii în setul informativ stocat în 

memoria lor, compară, aleg, grupează, probează până descoperă 

răspunsul. 

Aplicarea acestei metode este foarte largă. Cel mai frecvent 

aceasta metodă este aplicată la primul nivel de operaţionalizare şi 

anume la etapa de captare, dar poate fi propusă şi la alte etape ale 

lecţiei. De exemplu, la o lecţie de fixare a cunoştinţelor gramaticale 

formarea deprinderilor de utilizare a fenomenelor gramaticale se 

poate realiza printr-o conversaţie introductivă, care precizează 

cunoştinţele acumulate la lecţiile anterioare, de exemplu: cazurile 

limbii române, cazul Genetiv şi Dativ, stăruindu-se asupra 

exemplelor: Ţi-am dat ieri cartea mea. Cui i-am dat cartea? – Ţie... . 

Este important ca exemplele să fie bazate pe situaţii reale. În aşa 

mod, blocajele de comunicare care deseori sunt nişte consecinţe ale 

unor acţiuni inconştiente pentru unii elevi vor fi înlăturate, iar calea 

cea mai eficientă în asemenea situaţii este aplicarea unor metode şi 

activităţi eficiente care sunt orientate spre succesul profesional. 
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ИСПАНСКИЙ ИСТОЧНИК СКАЗКИ А. С. ПУШКИНА 

 «О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ» 

ДАМЬЯН Надежда, старший преподаватель  

 

Summary  

The author refers to the last tale of A.S. Pushkin. "Tale of the 

Golden Cockerel". It reveals that the basis of the tale is the Spanish 

legend about an Arab astrologer. Legend was heard by the American 

writer Washington Irving, when he was in the city of Granada at the 

Alhambra Palace. This legend served as a source of Pushkin's fairy 

tale. The article presents a comparative analysis of legend and fairy 

tale, to identify common and distinctive features. 

 

В сентябре 2015 г. в испанском городе Гранада, в рамках 

XIII Конгресса МАПРЯЛ, состоялось открытие памятника 

великому русскому поэту А. С. Пушкину, к которому с 

глубоким уважением относятся в этой стране. Поэт в своем 

творчестве не обошел испанскую тематику. Так, в 1830 г. 

появилось стихотворение «Перед испанкой благородной», а в 

1834 г. Пушкин пишет «Сказку о золотом петушке», одним из 

источников которой стала легенда американского писателя 

Вашингтона Ирвинга, помещенная в его книге «Альгамбра», 

созданная во время его пребывания в Гранаде [1, с. 8].  

В легенде В. Ирвинг использовал материал своих 

исторических сочинений, над которыми он работал во время 

пребывания в Альгамбре: «История покорения Гранады» (1829 

г.), «Легенды о завоевании Испании» (1835). 

Необходимо подчеркнуть, что «Сказка о золотом 

петушке» А. С. Пушкина сравнительно мало привлекала 

внимание исследователей. В историко-литературных статьях и 


