
 

3. Diaconu D. Predarea şi învăţarea creativă pentru viitor. In: Calitatea Educaţiei: teorii, principii, 

realizări. Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 30-31 octombrie, 2008, p. 51-53. 

4. Fryer M. Predarea şi învăţarea creativă. Editura Uniunii Scriitorilor, 1996. 

5. Roco M. Creativitate şi inteligenţă emoţională. Iaşi: Polirom, 2004. 

6. Sternberg R.J. Manual de creativitate. Polirom, 2005. 

7. Sclifos L. Ce este competenţa şcolară? Competenţa de cercetare. In: Proiectarea şi realizarea 

evaluării autentice. Cadru conceptual şi metodologic. Chişinău, 2010. 

8. Шубинский В.С. Педагогика творчества учащихся. Москва: Издательство Знание, 1988. 

 

 

CONSIDERAŢIUNI CU PRIVIRE LA PREDAREA PRONUNŢIEI ÎN CONTEXTUL FORMĂRII 

COMPETENŢELOR COMUNICATIVE 

 

Alexei CHIRDEACHIN, doctor, lector superior, I.Ş.E. 

Nicanor BABÂRĂ, doctor habilitat, profesor universitar, U.S.M. 

 

Abstract 

The process of formation and development of communicative competences includes three levels of 

knowledge acquisition: Knowledge, application and integration. From this point of view, in this article there 

is touched upon the issue of pronunciation teaching as a component part of the present process, taking into 

account phonetics as a basic language compartment both linguistically and didactically.  

 

După cum se ştie, în cadrul predării unei limbi străine procesul de însuşire a materialului didactic 

cuprinde trei nivele de însuşire a acestuia: cunoaştere, aplicare şi integrare. La primul nivel se formează 

cunoştinţe, la nivelul al doilea ele se transformă în abilităţi care la rândul lor se transformă în deprinderi la 

cel de-al treilea nivel, parcurgerea nivelelor date fiind condiţie de bază pentru formarea şi dezvoltarea 

competenţelor comunicative. După cum menţionează D. Orosan, „cunoştinţele, modul de gândire, 

vocabularul, deprinderile, priceperile şi conduitele comunicative sunt dobândite prin instrucţie şi educaţie şi 
îmbogăţite/perfecţionate prin autoinstrucţie şi autoeducaţie” [5, p. 7].  

Abordând nivelul de cunoaştere ne referim la conoştinţe ca punctul de pornire al procesului 

glotodidcatic. Cunoştinţe de limbă se divizează în patru compartimente de bază: pronunţie, gramatică, 

vocabular şi ortografie. Importanţa majoră a pronunţiei este demonstrată de mai mulţi factori. Când copilul 

se naşte şi începe să înveţe să vorbească, el însuşuşte mai întâi sunete cu ajutorul cărora devine ulterior apt să 

formuleze cuvinte şi enunţuri. Latura orală a limbii este primordială faţă de cea scrisă (lipsa scrisului în mai 

multe limbi ale lumii până şi în zilele de astăzi confirmă acest fapt). Din punct de vedere lingvistic, fonemul 

este cea mai mică unitate a limbii şi poate servi atât drept material de construcţie pentru alte unităţi 
(morfeme, lexeme, sintagme etc.) cât şi drept semn de deosebire a unei unităţi de alta. Astfel, la nivel de 

cunoaştere este necesar să se înţeleagă principiile de articulare a sunetelor vorbirii.  

La nivel de aplicare se presupune antrenarea pronunţării sunetelor de vorbire în silabe, cuvinte (în 

diferite poziţii: iniţială, medială prevocalică, medială preconsonantică şi finală, dar şi la intersecţia 

cuvintelor, atât în hiaturi cât şi în poziţii preconsonantice), îmbinări de cuvinte, enunţuri, proverbe etc. 

Menţionăm că nivelul de aplicare a pronunţiei la început parţial coincide cu nivel de cunoaştere a 

vocabularului, dar şi a gramaticii. După cum se ştie, limba este cel mai important mijloc de comunicare 

interumană. De aceea ea se învaţă pentru comunicare. Sfera de comunicare interumană cuprinde o serie de 

aspecte ale vieţii atât în plan general cotidian cât şi în plan special sau profesional. Astfel, conform cerinţelor 

didacticii moderne, organizarea şi predarea materialului lexical trebuie supusă temelor de conversaţie acestea 

la rândul lor fiind aranjate în ordinea descendentă a frecvenţei lor de utilizare. Gramatica trebuie să servească 

drept mijloc de structurare a materialului lexical în sintagme aceasta fiind supusă materialului lexical 

tematic.  
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La nivel de integrare are loc formarea nemijlocită a competenţelor comunicative de ordin productiv 

şi receptiv în plan oral şi scris. În acest context predarea pronunţiei vizează formarea şi dezvoltarea 

competenţelor de comunicare orală (vorbire şi audiere sau înţelegerea orală). Competenţa comunicativă 

constituie un nivel de performanţă bazat pe cunoştinţe, abilităţi şi deprinderi [Ibidem, p. 7]. După cum 

menţionează A. Crişan, formarea şi dezvoltarea competenţelor comunicative constă în extrapolarea 

cunoaşterii de limbă la situaţiile concrete de comunicare [Apud 5, p. 4]. În această ordine de idei, în vederea 

automatizării abilităţilor obţinute la nivelul precedent şi implicit a transformării lor în deprinderi sunt 

necesare activităţi didactice cu caracter creativ-analitic care, de exemplu, să se înceapă cu secvenţă textuală 

şi ajungându-se la discuţii pe margiena problematicii abordate în text, urmărind aşa tipuri de însărcinări cum 

ar fi întrebări de ordin creativ-analitic (precedate de cele de ordin erproductiv) după principiul studiului de 

caz, povestirea textului, analiza lui (de asemenea după principiul studiului de caz). La îndeplinirea acestor 

însărcinări este necesar să se atragă atenţia la pronunţarea sunetelor studiate.  

Reieşind din cele expuse, observăm ca materialul didactic ce ţine de pronunţie constituie un element 

necesar şi integrant atât al structurii generale a materialului didactic ce ţine de compartimente de bază ale 

limbi cât şi al procesului de formare şi dezvoltaer a competenţelor comunicative în limba străină.  
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