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Evaluarea rezultatelor şcolare în Franţa urmăreşte îmbunătăţirea calitativă şi eicientă a învăţării, permiţând iecărui elev să-şi identiice nivelul de cunoştinţe dar şi diicultăţile pentru a progresa. De aceea, metodele de evaluare
favorizează şi contribuie la o evaluare pozitivă, la aprecierea progresului, la susţinerea motivaţiei şi la încurajarea iniţiativelor elevilor. Evaluarea rezultatelor
şcolare în literatura ştiinţiică francofonă relectă un sistem complex, care oferă
o gamă întreagă de instrumente şi metode pentru diferite nivele de cunoştinţe,
a cărui scop inal iind îmbunătăţirea calităţii învăţării.
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ÎNVĂŢAREA LIMBILOR STRĂINE
ÎN CONTEXTUL PROVOCĂRILOR SOCIETALE
Cristina STRAISTARI-LUNGU
cerc. şt.,
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Abstract: In contemporary society, language education and the formation, on this
basis, of communication skills (in the mother tongue / second language / foreign
languages) is a necessity for every individual, regardless of age, professional training or social condition. The ability of citizens to speak, communicate and understand each other is today considered not only a means of human interaction but
also of integration into the Community, social, national, European and international levels, ensuring mutual understanding, tolerance and respect, guarantees the
person’s right to mobility, promotes exchanges between diferent states and increases the possibility of free movement.

Societatea multiculturală actuală aşează cunoaşterea limbilor străine în
centrul reţelei sale educaţionale, mai mult, o desemnează drept dimensiune direct responsabilă de integrarea socială a individului şi de succesul său profesional. Astfel se explică numărul impresionant de proiecte, conferinţe şi reuniuni
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internaţionale din ultimii ani ce au avut ca obiectiv principal armonizarea învăţării limbilor străine în contextul european general şi trasarea unor noi direcţii
de dezvoltare în ceea ce priveşte politicile lingvistice educative, care ar trebui să
favorizeze învăţarea mai multor limbi străine pe parcursul întregii vieţi, astfel
încât europenii să devină efectiv cetăţeni plurilingvi şi interculturali, capabili să
comunice între ei în toate domeniile [2].
De aici, interesul major pentru studiul limbilor străine, dorinţa şi voinţa
oamenilor de a învăţa o limbă străină la o vârstă cât mai fragedă, după cum arată şi informaţiile publicate în Special Eurobarometer 243 (2006), unde necesitatea învăţării de către copiii mici a unei limbi străine se regăseşte în răspunsurile
majorităţii cetăţenilor europeni participanţi la cercetare [3].
În aceste condiţii, promovarea diversităţii lingvistice şi a educaţiei interculturale a devenit unul dintre obiectivele majore ale Uniunii Europene, dar şi
una dintre principalele provocări ale lumii contemporane, inclusiv a sistemelor
educaţionale. Politica europeană privind educaţia lingvistică şi învăţarea limbilor străine este ghidată de stabilirea şi realizarea obiectivului Consiliului de la
Barcelona din martie 2002, care solicită îmbunătăţirea competenţelor de bază,
în special, prin predarea a cel puţin două limbi străine de la o vârstă foarte fragedă [9], acesta iind promovat şi declarat prin Rezoluţia Consiliului privind o
Strategie Europeană pentru Multilingvism [8] şi prin Comunicarea Comisiei de
Multilingvism drept „un avantaj pentru Europa şi un comun angajament” [4].
Aceste documente strategice au stabilit direcţiile de dezvoltare a politicilor
lingvistice şi au recomandat educaţia plurilingvă ca o temă transversală, menită
să contribuie la dezvoltarea celorlalte politici ale Uniunii Europene: educaţionale, sociale, culturale etc.
Astfel, îmbunătăţirea calităţii instruirii şi eicientizarea învăţării limbilor
străine a devenit unul dintre obiectivele-cheie ale Cadrului strategic pentru
educaţie şi formare profesională. Cadrul subliniază necesitatea cetăţenilor europeni de a comunica în două limbi, pe lângă limba lor maternă, precum şi
necesitatea de a promova învăţarea precoce a limbilor străine. De asemenea,
învăţarea limbilor străine a dobândit un loc de frunte şi în cadrul iniţiativei integrate în strategia globală a Uniunii Europene – „Europa 2020” – promovare
inteligentă, durabilă şi favorabilă [1].
Întru facilitarea înţelegerii reciproce, promovarea diversităţii lingvistice şi
culturale în Europa, Uniunea Europeană a elaborat o serie de documente cadru ca sursă de legitimare şi standardizare a demersurilor educative, prin care
se recomandă dezvoltarea unui mediu favorabil şi prietenos pentru învăţarea
limbilor străine, antrenarea copiilor/elevilor în evenimente interculturale şi
optează pentru o educaţie plurilingvă, astfel încât toţi cetăţenii europeni, pe
lângă limba maternă, să cunoască cel puţin două limbi străine.
Vorbind despre importanţa comunicării într-o limbă străină, nu trebuie să
neglijăm faptul că aceasta este una din competenţele-cheie stabilite de Comisia
Europeană. Acum câţiva ani, un eveniment a schimbat radical atitudinea faţă
de limbile străine din lume, în primul rând în Europa. Este vorba de apariţia Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi: învăţare, predare, evaluare
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[1] şi a Portofoliului European al Limbilor: ghid pentru profesori şi formatori ai
cadrelor didactice [7]. Aceste două documente au revoluţionat concepţia studierii limbilor străine, propunând o scară de eşalonare a cunoştinţelor şi mai ales
a competenţelor în domeniul predării-învăţării limbilor.
Apariţia Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi (CECRL) a
constituit un factor de importanţă majoră în studierea limbilor străine în Europa, dar şi în Republica Moldova, iind primul instrument de politică lingvistică
care abordează transversal studiul limbilor străine. Acest document a deschis
o nouă perioadă în istoria predării şi învăţării limbilor străine, prezentând un
complex de niveluri de competenţe care urmează a i dezvoltate la copii, elevi şi
adulţi în procesul studierii limbilor străine în Europa. Totodată, CECRL a oferit
o bază comună pentru elaborarea programelor de învăţare a unei limbi străine
pe niveluri, a conţinuturilor şi a recomandat criterii de măsurare şi apreciere a
competenţelor lingvistice în Europa.
Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi descrie în mod exhaustiv ce trebuie să înveţe persoanele care studiază o limbă, pentru a o utiliza în
scopuri comunicative; el enumeră cunoştinţele şi deprinderile pe care acestea trebuie să le însuşească şi să le dezvolte, pentru a avea un comportament
lingvistic eicace. Descrierea înglobează, de asemenea, contextul cultural, care
constituie suportul unei limbi. În ine, Cadrul de referinţă deineşte nivelurile
de competenţă, care permit de a măsura progresul copilului/elevului la iecare
etapă a procesului de învăţare şi în orice moment al vieţii [1].
Documentul a fost conceput pentru a depăşi diicultăţile de comunicare,
pe care le întâmpină profesioniştii din domeniul limbilor moderne, diicultăţi
datorate diferenţelor existente între sistemele educative. Cadrul oferă administratorilor din domeniul educaţiei, persoanelor responsabile de elaborarea programelor, de pregătirea cadrelor, profesorilor, membrilor juriilor de examinare
etc. instrumentele, care le vor permite să mediteze asupra activităţii lor ordinare în vederea reconsiderării şi coordonării eforturilor lor, pentru a garanta
că aceste eforturi răspund nevoilor reale ale elevilor de care sunt responsabili.
Astăzi, şcolii i se cere să facă faţă atât provocărilor prezentului, cât şi aşteptărilor viitorului, să dea răspunsuri complete situaţiilor complexe, să relecteze
în interior ceea ce se întâmplă în societate, opţiunea strategică a ultimilor ani
în politica educaţională este aceea de a asigura calitate în educaţie, după cum
este stipulat în Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014–2020 „Educaţia-2020” [12].
În contextul societăţii actuale, cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie
internaţională constituie o competenţă esenţială. În aceste condiţii, apare necesitatea ca atât copiii cât şi elevii să ie capabili să comunice într-o limbă de
circulaţie internaţională [11].
Documentele de politici lingvistice şi educaţionale arată că, de-a lungul
anilor, Europa a asistat atât la o scădere a vârstei copiilor de la care se începe
învăţarea limbilor străine, cât şi în ceea ce priveşte lărgirea numărului şi a spectrului de limbi (două şi mai multe limbi străine) învăţate, astfel ajungându-se
la o practică de educaţie plurilingvă. S-a constatat că, pe lângă faptul că pune
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bazele pentru învăţarea ulterioară, învăţarea limbilor străine la o vârstă fragedă
poate inluenţa beneic atitudinea faţă de alte limbi şi culturi. Aceasta este motivaţia principală alată la baza diverselor iniţiative ale Comisiei Europene menite să promoveze învăţarea limbilor străine de la o vârstă fragedă şi să sprijine
cercetările în acest domeniu.
Tendinţa menţionată s-a conturat între 1984 şi 2007, când în jur de 10 ţări
au scăzut cu cel puţin trei ani vârsta la care copiii/elevii încep învăţarea unei
limbi străine. Aceste modiicări au fost înregistrate în special în perioada 2003
şi 2007. Pe lângă aceste modiicări în curriculumul secundar, au existat evoluţii
la nivel primar. În unele ţări, educaţia timpurie a limbilor a fost opţională, dar
practicată pentru mai multe decenii. În plus, a fost introdusă învăţarea limbii
străine din primul an de învăţământ primar.
Tendinţa de învăţare precoce a LS se manifestă şi în învăţământul preşcolar
din Republica Moldova, iind caracteristică mai ales pentru şcolile şi grădiniţele
din mediul urban, unde părinţii şi copiii solicită cursuri opţionale de învăţare
a unei limbi străine chiar înaintea clasei I practicată în clasele bilingve şi a II-a,
vârsta şcolară tradiţională de debut a învăţării obligatorii a unei limbi străine.
Privită din perspectiva educaţiei europene pentru limbi, această tendinţă
se înscrie în contextul educaţiei permanente şi derivă din concepţia învăţării
pe tot parcursul vieţii, care este speciică pedagogiei contemporane şi care tratează educaţia ca o practică de învăţare permanentă, încurajează achiziţia de
competenţe lingvistice prin mijloacele educaţiei plurilingve, recomandând începerea cât mai devreme a învăţării unei limbi străine şi prelungirea ciclului de
bază al învăţării dincolo de nivelul vârstelor şcolare şi postşcolare [5].
Politica lingvistică europeană a început să se focalizeze cu insistenţă pe
problematica învăţării precoce a limbilor străine şi pe importanţa sa covârşitoare în dobândirea competenţei de comunicare interculturală. Regăsim astfel
următoarea idee în Planul de acţiune pentru învăţarea limbilor străine şi diversitate lingvistică (2004-2006): „Statele membre trebuie să vegheze cu prioritate
ca limbile străine să ie predate efectiv încă din grădiniţă şi şcoala primară,
niveluri la care se formează principalele comportamente faţă de celelalte limbi şi
culturi, perioade în care sunt aşezate bazele necesare învăţării ulterioare. [...] Tinerii elevi devin conştienţi de propriile lor valori şi determinări culturale şi încep
să aprecieze alteritatea, manifestă mai mult interes faţă de ceilalţi [...]. Părinţii
şi personalul didactic ar trebui să ie mai bine informaţi în privinţa avantajelor
pe care le prezintă învăţarea limbilor străine de la o vârstă fragedă.” [Apud 6].
În prezent, învăţarea precoce a limbilor a devenit, fără doar şi poate, unul
dintre principalele câmpuri de acţiune din domeniul practicilor pedagogice şi
al sistemelor educative, după cum semnalează şi Cadrul strategic pentru multilingvism [6].
Se consideră că învăţarea limbilor străine din educaţia timpurie poate accelera procesul de asimilare a acestora, poate îmbunătăţi capacitatea copiilor
de a se exprima în limba maternă şi îi poate ajuta să obţină rezultate mai bune
şi în alte domenii.
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Pe lângă faptul că pune bazele pentru învăţarea ulterioară, învăţarea limbilor străine în educaţia timpurie poate inluenţa atitudinea copilului faţă de alte
limbi şi culturi. Aceasta este motivaţia principală alată la baza diverselor iniţiative ale Comisiei Europene menite să promoveze învăţarea limbilor străine încă
din educaţia timpurie şi să sprijine cercetările în acest domeniu [21].
Copiii de vârstă preşcolară, inclusiv cei din Republica Moldova, trăiesc astăzi într-un mediu lingvistic foarte diversiicat. Procesele globale şi tehnologiile
de comunicare conduc la o relaţie modiicată cu limbajul acestora chiar de la
naştere, mediul educaţional iind marcat de multiculturalism şi multilingvism
de foarte devreme. Diversitatea culturală şi lingvistică a lumii contemporane
se manifestă nu numai în grădiniţe şi şcoli, ci şi în familie, dar şi în vecinătatea
copilului. Copiii descoperă astăzi multilingvismul mai degrabă ca o normalitate
şi simt că învăţarea limbilor străine este necesară şi utilă.
Dacă înainte de mijlocul secolului XX se considera că învăţarea unei limbi străine poate consuma resurse cognitive importante, ultimele decenii au
cunoscut o creştere accentuată a studiilor care au oferit date empirice despre
avantajele pe care aceasta le are asupra dezvoltării cognitive. Astfel, cercetători
precum O. Adesope ş.a. au demonstrat că învăţarea precoce a unei limbi străine
poate să îmbunătăţească atenţia copiilor, capacităţile lor de reprezentare simbolică şi abstractă, memoria de lucru. Mai mult decât atât, poate îmbunătăţi
atitudinile sociale şi schimba în pozitiv percepţia interpersonală şi de intergrup
[20]. Cercetătoarele din Rusia А. Кулыгина şi M. Кирианова susţin că asimilarea unei culturi străine la vârsta preşcolară este un mijloc de îmbogăţire a
valorilor spirituale ale copilului, de dezvoltare a percepţiei limbilor străine şi
trezeşte interes comparativ faţă de cea maternă. Astfel se pun bazele pentru însuşirea ulterioară şi a altor limbi străine, se lărgeşte orizonturile cunoaşterii, se
dezvoltă gândirea şi memoria, se cultivă respectul faţă de alte popoare [13, p. 5].
În general, învăţarea precoce a unei limbi străine a fost asociată cu performanţe
şcolare superioare, cu creşterea capacităţii de înţelegere a nevoii de comunicare [17], a creativităţii [22], a capacităţii de învăţare în general [18], precum şi cu
încetinirea procesului de îmbătrânire a creierului [14].
Pentru a justiica rolul limbilor străine în educaţia timpurie, W. Riwers
aduce câteva argumente convingătoare: cunoaşterea unei limbi oferă copilului posibilitatea unui acces direct la o altă cultură; îl introduce pe copil într-o
activitate ce poate i plăcută şi proitabilă pentru el în timpul liber (un factor
a cărui importanţă sporeşte pe măsură ce timpul de lucru descreşte la multe
alte ocupaţii); intensiică interesul şi plăcerea de a cunoaşte, călători; îi oferă
individului posibilitatea de a coresponda cu persoane din alte ţări; deschide
accesul la noi surse de informare; predată în mod adecvat, îi oferă o experienţă
în învăţarea limbilor străine, ceea ce îi va da posibilitatea, la nevoie, să înveţe
mai târziu o altă limbă într-un mod mai eicient [10, pp. 32-33].
Totodată, s-a constatat că începerea învăţării limbilor străine în educaţia
timpurie poate accelera procesul de asimilare a cunoştinţelor, poate îmbunătăţi capacitatea copiilor de a se exprima în limba maternă şi îi poate ajuta să
obţină rezultate mai bune şi în alte domenii [14; 15; 16; 19].
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Deci, învăţarea limbilor străine trebuie înţeleasă mai mult decât ca simplă
parte a procesului educaţional. Ea reprezintă o bază pentru îmbunătăţirea perspectivei de învăţare la nivel profesional, dar şi cultural. Un stat care îşi doreşte
să ie competitiv şi performant la nivel european şi mondial trebuie să trateze
chestiunea învăţării limbilor străine ca o prioritate a sistemului naţional de învăţământ. Mai mult ca atât, studiul limbilor străine este unul dintre principalii
factori necesari pentru asigurarea calităţii educaţiei lingvistice ca mijloc multicultural multifuncţional, orientat spre a crea noi atitudini şi comportamente în
condiţiile moderne ale vieţii umane.
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Abstract: Teaching is a systematic, organized teaching activity carried out by the
teacher that involves designing educational activities, identifying goals, determining content, organizing conditions that will promote the achievement of skills,
conducting teaching and evaluating the quality of changes in student behaviour.

Predarea este „arta de a prezenta un model, de a arăta procedeele de urmat
pentru a realizaşi de a permite celui care învaţă să se antreneze în realizarea
modelului prezentat” [1, p. 93]. Profesorul Ioan Cerghit airmă că predarea este
„un ansamblu complex de acţiuni şi comportamente didactice speciice, destinate producerii învăţării”. În viziunea profesorului Romiţă Iucu, „predarea este
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