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Printre alte activităţi de exprimare orală liberă ar putea fi menţionate activităţile care pornesc de la o
sarcină de început şi care îi solicită pe studenţi să-şi spună părerea, să descrie, să povestească, să justifice, 
să convingă, să argumenteze, să expună etc. Aceste activităţi includ situaţii din viaţa cotidiană, genuri de 
viaţă publică, ca, de exemplu, dezbaterea, negocierea; genuri academice ca expunerea şi darea de seamă etc. 

În concluzie am putea afirma că profesorul de limbă străină trebuie să fie conştient de faptul că, în 
mare, competenţa de exprimare orală nu derivă automat din cunoaşterea sistemului limbii, adică din 
competenţa lingvistică. Succesul în ceea ce priveşte exprimarea orală liberă este rezultatul unui antrenament 
continuu şi îndelungat. Pentru ca studentul să comunice liber, profesorul trebuie să multiplice activi-tăţile 
de exprimare orală, favorizând, în primul rând dorinţa de exprimare. Chiar dacă aceşti declanşatori ai 
exprimării orale sunt aproape artificiali în clasă, ei trebuie totuşi să motiveze exprimarea, să creeze 
necesitatea şi dorinţa de a spune ceva. 
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Rezumat: Conceptul de competenţă, în complexitatea sa, vine să contureze principiile de lucru, să definească 
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Résumé: Le concepte de compétence est une notion complexe, mais qui veut établir les principes de fonction-
nement, qui veut définir les processus de communication, basés sur les connaissances sur la langue. L’utilisation de 
différentes techniques et stratégies d'enseignement forme des habiletés de communication, en mettant l'accent sur la 
capacité, la performance et sur la productivité linguistique. 
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Este cunoscut că formarea integrală şi armonioasă a unei personalităţi autonome utile societăţii 
trebuie să se producă în temeiul unei dezvoltări continue a competenţelor de comunicare. Formarea 
competenţelor de comunicare în limba română la studenţii alolingvi constituie o prioritate, deoarece asi-
gură atît succesul, cît şi integrarea acestora în contextul socio-cultural al ţării. 

Limba română este una din materiile importante din planul de învăţămînt şcolar. Numărul de ore 
distribuit studierii acesteia e semnificativ: 3 ore pe săptămînă în clasele I şi II şi cîte 4 ore pe săptămînă în 
celelalte clase. Toţi elevii absolvenţi ai liceelor cu predare în limba rusă susţin examen la limba română1. 
Deşi s-ar părea că însuşirea limbii române de către vorbitorii nenativi de română nu are de ce întîmpina 
dificultăţi în Republica Moldova, căci vorbitorii nenativi sînt în contact direct cu civilizaţia materială şi 
spirituală a poporului român, achiziţionînd astfel mai rapid şi mai eficient limba română, există totuşi 
diferenţe evidente în domeniul performanţelor lingvistice şi al nivelului de cunoaştere a limbii de către 
absolvenţii alolingvi. În acest context, cercetătoarea Mina-Maria Rusu opinează: „Din păcate, o bună 
perioadă de timp, programele şcolare de limba română au pus accent pe aspectul lingvistic al competenţei, 
asimilînd performanţa cu nivelul cît mai ridicat, academic, al cunoştinţelor de limbă. Această abordare a 
îndepărtat, oarecum, limba română de caracterul pragmatic al comunicării, generînd o percepţie eronată a 
finalităţilor învăţării acestei discipline în şcoală” [Rusu 2009: 125]. 

Însuşirea perfectă a unei limbi înseamnă cunoaşterea modului de gîndire, specific poporului-creator 
şi purtător al limbii respective (I. G. Herder, V. Humbold), iar „gradul de intelectualitate şi cultură a omului 

                                                            

1În sondajele efectuate de cercetători, elevii participanţi conştientizează importanţa cunoaşterii limbii româ-

ne, majoritatea afirmînd că aceasta este o necesitate– 44,4%; o şansă pentru viitor– 27,1%; o datorie de cetăţean–

20,2% şi doar o mică parte selectînd opţiunea o preferinţă– 5,4%. Numărul celor ce au considerat că nu au nevoie de 
limba română este redus – 1,7%. În mod similar, 65% din elevi au semnalat interesul personal faţă de acest obiect ca 

fiind foarte mare sau relativ mare. http://www.prodidactica.md/files/Studiu_RO.pdf 
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se judecă după capacitatea acestuia de a înţelege, a depozita, a păstra şi a recepta în permanenţă nu numai 
valorile culturii poporului din care face parte ca etnie, ci şi valorile culturii altor popoare, mai ales ale 
culturii în care se integrează individual ca activitate şi realizare socio-economică” [Curriculum 2010: 3]. 

Pornind de la premisa că funcţia dinamică a limbii este cea comunicativă, lingviştii susţin că nu există
limbă fără comunicare, dar nici comunicare fără limbă, fără o bună cunoaştere a acesteia. În această ordine
de idei, menţionăm că limba română pentru alolingvi trebuie predată pornind de la următoarele dimensiuni: 
 „de construcţie identitară, o identitate individuală şi colectivă în acelaşi timp; 
 de posibilitate de comunicare – cel care vorbeşte va da expresie intenţiilor sale care corespund 

imaginilor sale comunicative în situaţii diverse; 
 de stabilire a diferitelor tipuri de discurs, ce vor releva relaţia dintre vorbitor şi partenerul său de 

discuţie (şi, bineînţeles, vor reflecta şi tipul de influenţă pe care vorbitorul său va încerca să-l 
exercite)” [Axinte 2003]. 
Omul nu poate exista în afara comunicării, fapt ce justifică necesitatea dezvoltării competenţelor de 

comunicare. Prin competenţă înţelegem „capacitate a cuiva de a se pronunţa asupra unei probleme, de a aprecia, 
de a soluţiona sau de a hotărî un lucru” (DEXI 2007: 409). În acelaşi context, amintim că literatura de specialitate 
punctează că, de fapt, competenţa comunicativă este nivelul de performanţă care determină eficienţa transmi-
terii şi receptării mesajelor şi are ca temei cunoştinţe, priceperi, deprinderi, atitudini, un optim motivaţional. 

Evident, formarea competenţelor de comunicare este în raport de interdependenţă cu conceptul de moti-
vaţie. Prin urmare, un factor important în procesul de învăţare a limbii îi revine motivaţiei, de aceea specia-
liştii din domeniu trebuie să ţină cont de aceasta atunci cînd elaborează diverse activităţi pentru învăţarea 
limbii. Fireşte, dintre diversele tipuri de motivaţie, motivaţia intrinsecă (ce se referă la dorinţa de a face ceva
pentru „premierea internă”) este mult mai eficientă în învăţarea limbii pe termen îndelungat decît motivaţia
extrinsecă (care se referă la „premierea externă”). Or, eficienţa predării limbii este determinată de nivelul 
de motivare pentru aceasta. Statutul de limbă oficială a statului aprofundează motivaţia însuşirii limbii ro-
mâne de către alolingvi. În acest context, Robert Lado opinează că „o motivaţie puternică va creşte rezul-
tatele învăţării”. Aşadar, motivaţia constituie un factor determinant, un element-cheie al reuşitei învăţării. 

Drept bază în formarea competenţelor de comunicare în procesul de predare-învăţare a limbii ro-
mâne în şcoala alolingvă serveşte dezvoltarea complexă a celor patru deprinderi integratoare: audierea, 
vorbirea, citirea şi scrierea. Specialiştii în domeniu (T. Callo, T. Cazacu, V. Guţu etc.) consideră că 
didactica limbii române ca a doua limbă se poate configura în jurul unul model al competenţei de comu-
nicare structurat pe următoarele componente: verbală, cognitivă, literară, socio-culturală şi afectivă.  

Aşadar, să nu omitem dimensiunea emoţiei în actul de însuşire a limbii române de către alolingvi, 
deoarece impactul emoţiilor asupra comunicării este relevant. Orice comunicare este însoţită de latura 
afectivă, orice emoţie tinde să fie exprimată, verbalizată/comunicată. În acest context, Valeria Goncear 
afirmă că „emoţiile noastre constituie factorii care ne influenţează cel mai mult modul în care reacţionăm, 
luăm decizii, ne raportăm la propriul sistem de valori şi comunicăm cu ceilalţi” [Goncear 2009: 71]. 

Competenţa de comunicare se defineşte şi prin conceptul de cultivare a creativităţii lingvistice, 
prin educarea percepţiei şi a stilului de argumentare, de justificare, de persuasiune. Competenţa de comu-
nicare nu este doar reproducerea celor memorizate, ci se defineşte ca sistem de strategii creative ce permit 
înţelegerea valorii elementelor lingvistice în context, dezvoltînd abilitatea de a aplica cunoştinţe despre 
rolul şi funcţionarea structurilor de comunicare. 

Profesorul trebuie să caute permanent forme optime de colaborare cu studenţii, pentru a-i face să 
se implice creativ şi conştient la ore.  

Metodele şi tehnicile ce permit antrenarea unui număr mare de studenţi sînt cele participativ-active, 

axate pe ideea „creării situaţiilor comunicative”, care, efectiv, necesită implicarea lor într-un schimb con-
tinuu de „replici”, într-o activitate perpetuă de comunicare, de exprimare, de relevare. Deosebit de efi-
ciente în acest sens sînt: lectura ghidată, brainstormingul, scrierea liberă, studiul de caz, procesul judiciar, 
graficul T, zig-zagul, dialogul, monologul, discuţia, interviul în trei etape, pînza discuţiei, debate, 
controversa academică, controversa constructivă, argumentul în patru paşi etc. 

Abilităţile comunicative şi lingvistice se formează şi se dezvoltă prin: 
 completarea informaţiei; 
 corectarea greşelilor de exprimare; 
 aprecierea dată de public (studenţi); 
 comunicarea, în rezumat, a unei informaţii recent audiate la lecţie; 
 expunerea opiniei vizavi de o informaţie contradictorie, maximă, proverb etc. 

Pornind de la aserţiunea că abilităţile de comunicare sînt feţe vizibile şi măsurabile ale competen-
ţelor, punctăm următoarele obiective „abilitate” în formarea competenţelor de comunicare: 
 să fie stimulaţi să-şi formeze păreri proprii versus orice situaţie de discurs; 
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 să fie încurajaţi să-şi exprime opinia, viziunea; 
 să fie motivaţi să dialogheze în contradictoriu; 
 să fie puşi în situaţia de a-şi exprima emoţiile; 
 să fie „impuşi” să raţioneze, să aibă mesaje relevante.  

Dezvoltarea competenţelor comunicative nu poate fi concepută fără îmbogăţirea vocabularului, 
competenţă esenţială în practica raţională şi funcţională a limbii. Tipurile de activităţi didactice prin care 
se realizează, în mod direct sau indirect, îmbogăţirea bagajului lexical sînt numeroase şi variate: lectura2

textului şi explicarea cuvintelor, încadrarea cuvintelor în diverse contexte; clasificarea tematică a cuvinte-
lor; reproducerea textului; crearea începutului, a sfîrşitului textului, întrebuinţînd anumite cuvinte; opera-
rea cu omonime, sinonime, antonime, paronime etc. În acest context, competenţa de comunicare este o 
acţiune dezvoltată prin intermediul repetărilor continue ale unei şi aceleiaşi operaţii, caracterizată printr-
un nivel înalt al însuşirii şi lipsei de control conştientizat asupra acestei acţiuni. 

Comunicarea se manifestă astfel, nu doar ca o acumulare de cunoştinţe, ci şi ca „oportunitate de 
coparticipare activă şi veritabilă la orice demers didactic al cărui structură va spori dobîndirea competen-
ţelor de comunicare” [Goncear 2009: 71]. 

Or, ascultarea activă, dialogarea, dezvoltarea capacităţii empatice, însuşirea şi folosirea formulelor 
de politeţe, dezvoltarea comunicării asertive, respectarea normelor de comunicare orală şi scrisă, cu-
noaşterea limbajului nonverbal şi paraverbal constituie deprinderi veritabile dezvoltate în procesul de 
formare a competenţelor de comunicare. 

„Indicatori de performanţă comunicativă” la nivelul comunicării orale, în timpul participării la o 
conversaţie, pot servi următoarele constatări ale unui absolvent alolingv, capabil să probeze competenţele 
de comunicare la ieşirea din sistem: 
 să participe fără efort la orice conversaţie sau discuţie; 
 să se exprime fluent şi să exprime cu precizie nuanţe fine de sens; 
 în caz de dificultate, să reia ideea şi să-şi restructureze formularea cu abilitate, astfel încît să nu fie 

sesizată dificultatea [Rusu 2009: 132].  
În concluzie, putem afirma cu certitudine că aplicarea tehnicilor adecvate de lucru, crearea unei 

atmosfere propice la orele de curs, includerea textelor contigue valorilor culturale ale studenţilor alolingvi 
vor asigura însuşirea eficientă a limbii române.  

Ţinem să menţionăm că un rol deosebit în formarea/dezvoltarea competenţelor de comunicare la orele
de limba română pentru studenţii alolingvi îi revine competenţei culturale, prin accesul dirijat la lectură. To-
todată, „literatura oferă modele morale şi are un efect profund modelator asupra cititorului. Prin urmare, com-
petenţa de comunicare îşi extinde sfera în competenţa culturală, regăsindu-se ca formulă de interrelaţiona-
re cu efect modelator asupra personalităţii umane” [Rusu 2009: 133]. Or, în tratarea valorii general-
culturale a limbii a doua se va ţine cont şi de particularităţile şi trăsăturile personale ale studentului, ce 
urmează a fi valorificate, astfel încît să poată comunica în limba română. Afirmaţia: „Respectul faţă de un 
popor începe de la respectul faţă de limba lui”constituie un principiu al interculturalităţii şi poate constitui 
un stimul pentru cunoaşterea culturii şi civilizaţiei româneşti, iar formarea/dezvoltarea competenţelor de comu-
nicare la studenţii alolingvi le permite să se integreze ulterior mult mai uşor în societate. Aşadar, stăpîni-
rea limbii oficiale într-un stat, evident, permite cetăţenilor să-şi facă studiile la orice instituţie de învăţămînt, 
să-şi găsească un loc de muncă, astfel integrîndu-se eficient atît în mediul social, cît şi în cel profesional.  
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2Tehnici variate de lectură – rapidă, activă, explicativă, selectivă constituie o modalitate eficientă de stocare a 

informaţiei, de utilizare a ei (cuvinte, structuri, enunţuri întregi – modele de exprimare) în comunicare, devenind, astfel, 

un reper relevant în formarea competenţei de comunicare. 
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