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Înţelegerea nu este o activitate simplă de recepţionare: înţelegerea 
orală înseamnă cunoaşterea sistemului fonologic, valoarea funcţională şi 
semantică a structurilor lingvistice vehiculate, însă de asemenea cunoaşterea 
regulilor socioculturale ale comunităţii în care se efectuează comunicarea 
fără a uita de factorii extralingvistici, cum ar fi gesturile sau mimica. 
Competenţa înţelegerii orale este, deci, cel mai greu de căpătat, dar este cea 
mai indispensabilă. Introducerea unei pedagogii a ascultării pentru 
antrenarea urechii şi favorizarea timpului de exploatare a limbii franceze şi 
diferitor tipuri de vorbire sunt necesare chiar de la începutul învăţării, chiar 
dacă accesul spre sens este doar parţial (Boiron : 2008).  

Pentru a facilita înţelegerea sensului, este necesar să-l punem pe 
student în situaţie de ascultare activă, formulând o sarcină concretă înainte 
de ascultarea documentului; de exemplu brainstorming (discutarea la tema 
sau aspectele abordate, activităţi ludice axate pe  vocabular, etc.). Această 
strategie permite stabilirea unui câmp propice situaţiei active de ascultare şi 
se prezintă ca un ajutor pentru înţelegere. Pentru a asigura dezvoltarea 
competenţei trebuie să variem tipurile de document, să introducem 
documente autentice. Noi am optat pentru cântec.  

Cântecul este o combinare de text şi muzică, este un domeniu vast, 
creat pentru orice gust, orice dispoziţie, orice ocazie (dragoste, chef, religie, 
protest, etc.). Din ce în ce mai mult, profesorii de limba străină doresc să 
introducă cântecul la ora de limbă străină. Fiind un mijloc ludic, motivant şi 
original, atât pentru cei mai mari, cât şi pentru cei mai mici, cântecul dă 
undă liberă spre cultura franceză, limba franceză contemporană, 
descoperind-o în toată diversitatea sa (Cavalet : 1980).  

Cântecul contemporan ne permite să descoperim limba franceză sub 
toate aspectele sale. Francezii dispun de multe niveluri de limbă pentru 
adaptarea discursului la contextul situaţional propriu: profesional, şcolar, 
amical, familial, intim, etc. Aceste niveluri de limbă franceză diferă prin 
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apropierea sau îndepărtarea lor de norma gramaticală. Exemplul cel mai 
răspândit este omiterea lui “ne” în registrul familiar. Există de asemenea 
diferenţe la nivel fonetic, sintaxic, lexical cu folosirea argoului sau 
procedeelor de transformare cum este, de exemplu, procedeul “verlan”, 
inversarea cuvintelor. Este necesar să putem distinge aceşti marcatori 
sociali, şi mai ales să putem să-i folosim, căci această competenţă 
lingvistică şi culturală este în perpetuă evoluare. Ea este mai dificilă în 
predare deoarece unele practici valabile şi răspândite în 2009, nu mai sunt 
valabile în 2010. 

Cântecele contemporane permit să urmărim “în direct”  tendinţele 
limbii franceze. Ascultând mai mulţi interpreţi  şi trupe populare, devine 
posibilă înţelegerea limbii din stradă nefiind în mediul francez, adică în 
Franţa. Cântecul propune o abordare mai diversificată a limbii vorbite decât 
presa. 

Este important să ştim să alegem cântecul potrivit. Un cântec corect 
ales trebuie să corespundă criteriilor următoare: 

*  calitate sonoră (cuvintele trebuie să fie clar pronunţate) 
* calitate lingvistică (cuvintele trebuie să fie cunoscute) 
* calitate tematică (cântec emoţional şi amuzant exprimă caracterul 

cultural al ţării) 
*  stil muzical variat pentru a da valoare cursului. 
O modalitate de selectare a cântecului este de a include la recreaţie, 

înainte de începerea orei de clasă, un cântec în limba franceză sau în altă 
limbă străină (astfel, timpul programat pentru ora oficilaă rămâne intact) 
profesorul reuşind să introducă grupul în atmosfera limbii franceze în aşa 
mod, capătând mai uşor atenţia şi, la figurat vorbind, introduce în clasă o 
gamă întreagă de voci autentice franceze. Dacă cântecul are ceva de spus, 
cei care-l ascultă, vor rămâne impresionaţi, chiar dacă la început la un nivel 
pre-intelectual, emoţional (http://www.francparler.org/articles/chanson 
2004.htm). 

Atunci când alegem cântecul, trebuie să luăm în consideraţie şi 
interpreţii. La început e bine să alegem interpreţii muzica cărora este pe 
placul studenţilor, sau celor care studiază limba franceză, de exemplu: 
Maxime LeForestier, Michel Polnareff, Mama Béa, Anne Sylvstre, 
Francesca Solleville, Celine Dion, Particia Kaas, Garou, Lara Fabian, 
Philippe Katerine, Bénabar, Carla Bruni, Mickey 3D, Alizé. Desigur, că 
putem avea şi surprize, cand studenţii ar putea să nu aprecieze un anumit 
cântec, iată de ce e bine să includem cantecele în timpul recreaţiei. Dacă  un 
cântec le place, ei vor dori să-l asculte din nou, sau vor ruga profesorul să le 
spună cine este interpretul, sau cum se numeşte piesa, astfel aflăm 
preferinţele muzicale ale grupului dat. Pentru aceasta vă propunem nişte 
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link-uri ce ne oferă cântece autentice, cuvintele şi variantele instrumentale 
ale cântecelor, astfel profesorul va putea folosi la ora de limbă străină şi 
karaoke, ceea ce le place enorm studenţilor. 

 www.tv5.org/TV5site/enseignants/musique/php;  
 InfosMusic.net;   
 Les Victoires de la musique;   
 Paroles de musique de France-jeunes.net;   
 ABC de la chanson francophone;   
 TV5 - Paroles de clips;   
 Le plaisir d'apprendre - Chansons; 
 La chanson dans la classe de français;  
 Paroles.net ; 
 La Chanson française et francophone.  

Atunci când alegem  această modalitate de lucru în clasă,  activităţile 
folosite vizează diferite competenţe. Pentru începători lucrul este axat pe 
fonetică: pronunţie, debit, ritm, plasarea accentului; ascultând şi 
reproducând cuvintele, studenţii învaţă expresii curente pe care le aplică 
mai apoi în practica orală. Cântecele generează “fraze-cheie” utile în viaţa 
de zi cu zi. Pentru studenţii intermediari şi avansaţi cântecul permite 
definirea sau redefinirea normelor: cele mai actuale contractări (il y a – y a), 
câmpuri lexicale în care termenii standart sunt folosiţi deopotrivă cu 
termenii familiari, deformări gramaticale. Cântecul este o sursă de cultură 
despre viaţa de zi cu zi a francezilor, despre obiceiurile, dezbaterile politice 
şi sociale. 

Astăzi profesorii folosesc clipurile video, mai instructive, deoarece 
combinăm văzul şi auzul, deci dezvoltăm două competenţe: audio şi video, 
care atrage şi mai mult studenţii. 

Atunci când exploatăm un cântec la ora de limbă străină, ne punem  în 
faţă nişte obiective : a exploata textul unui cântec pentru dezvoltarea 
competenţelor orale, scrise şi fonetice; a cânta; a demonstra utilitatea 
cântecului la ora de franceză; a descoperi un interpret francez; a pregăti, a 
realiza şi a analiza un interviu (imaginar); a redacta un articol şi o critică 
muzicală; a vorbi despre muzică; a aprecia un cântec(Chamberlain :2009). 

În cele ce urmează, vom încerca să redăm cele mai importante etape ale 
lucrului în clasă:  
Etapa I  : lucrul cu sunetele 

- Studenţii ascultă melodia cântecului fără text; 
- Studenţii ascultă prima strofă, iar profesoruprin gesturi explică 

sensul; 
- Se repetă activitatea precedentă cu celelalte strofe; 
- Studenţii ascultă cântecul de două ori; 
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- Studenţii încearcă să fredoneze cântecul. 
Etapa II : lucrul cu textul (înţelegerea orală şi scrisă).  

- Exerciţii (cu goluri, corectarea greşelilor de ortografie sau 
gramaticale; de discriminare auditivă (profesorul scrie textul pe tablă, 
omiţând unele cuvinte, apoi pronunţă două cuvinte în care sunetele se 
aseamănă, studenţii trebuie să aleagă cuvântul potrivit), puzzle, punerea 
frazelor în ordine, copierea cântecului în caiete, eliminarea dificultăţilor 
prin găsirea explicaţiei cuvintelor, restituirea cântecului, etc). 

- Clipul video (studenţii privesc clipul fără sunet, exprimând în 
limba franceză istorioara derulată). 

În cadrul acestei etape includem şi analiza textului cântecului. Iată 
câteva tipuri de întrebări care vor ajuta studenţii să înţeleagă mai bine sensul 
textului cântecului. 

- Care este subiectul cântecului? 
- Există o aluzie la referinţe precise (locuri, fiinţe, evenimente, etc.)? 
- Ce relaţie există între titlul şi conţinutul cântecului? 
- Găsiţi un alt titlu. 
- Puteţi identifica cine “spune” mesajul şi cine “face” acţiunea? 
- Cui se adresează cântecul? 
- Cum este organizat cântecul (planul) strofa, refrenul? 
- Explicaţi ideea principală din fiecare strofă. 
- Relevaţi vocabularul care se referă la tema cântecului. 
- Identificaţi verbele: care sunt timpurile şi modurile determinante, 

care este persoana ce predomină, ce concluzii putem face? 
- Este prezent registrul familiar? 
- Foloseşte autorul figuri de stil, care este funcţia lor, sensul? 
- Explicaţi legătura care există între muzică şi text. 
- Găsiţi un alt autor care tratează aceeaşi temă, chiar şi în limba 

maternă. 
Etapa III : interpretarea cântecului (cu suport) 

Textul cântecului este scris pe tablă şi studenţii cântă sau 
profesorul include versiunea Karaoke a cântecului. 
Etapa IV : tema pentru acasă 

 A învăţa textul cântecului şi a cânta cântecul; 
 A ilustra cântecul; 
 A realiza un interviu imaginar cu interpretul cântecului; 
 A inventa un concurs al cântecului. 
Pentru folosirea cântecului la ora de limbă străină este destul de 

important să avem la dispoziţie un echipament adecvat, care funcţionează 
bine, şi mai ales butonul “pauză” care trebuie să funcţioneze rapid, ceea ce 
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ar permite să oprim şi să pornim sunetul fără pierderi. De exemplu, 
casetofonul, playere CD, DVD, televizor,computer conectat la Internet.  

Fiecare cântec învăţat şi asimilat va prezenta o cantitate de structuri 
şi expresii care vor rămâne în memoria auditivă, vizuală, atât de importante 
ca şi punct de referinţă în limba maternă, dar atât de dificile în limba străină. 
Cântecul poate servi ca şi punct de plecare de discuţii pe subiectele 
abordate. Este posibil să găsim un cântec care ţine de aproape toate 
aspectele realităţii noastre. Fiecare cântec prezintă o abordare specificăşi 
bine înrădăcinată în limba şi cultura autorului, permiţând studenţilor să intre 
în sensibilitatea autorului, să-l înţeleagă, să-l confrunte. Cântecul ne 
îmbogăţeşte din punct de vedere cultural. 

Cântecul poate însoţi orice alt manual sau metodă folosită în clasă, 
adăugând elemente mai vii decât orice alt text, care nu este decât un simplu 
text.  
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