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1. INTRODUCERE
De cele mai multe ori folosim un fel de cunoaștere inconștientă pentru a ne
exprima în limba maternă. Nu ne gândim prea mult atunci când spunem ceea
ce gândim, doar o spunem. Când învățăm o a doua limbă, dezvoltăm adesea
un tip foarte diferit de cunoaștere, unul care este conștient și necesită efort
mental. De exemplu, este posibil să știm că, în limba engleză, verbele
conjugate la prezentul simplu, persoana a treia singular, se termină în -s. Este
foarte dificil să folosim acest tip de cunoștințe în timp ce vorbim, deoarece
accesarea acestor cunoștințe în timp real nu este ușoară deoarece trebuie să
acordăm atenție multor alte aspecte în timpul conversației. Ca urmare, putem
ajunge să avem cunoștințe corecte despre limbă, dar să nu o putem folosi în
timpul comunicării fluente.
Experții în acest domeniu, al învățării celei de-a doua limbi, sunt de acord în
present că, pentru a depăși această dificultate, avem nevoie de multă practică.
În conformitate cu acest punct de vedere, practica în utilizarea cunoștințelor
noastre gramaticale ne poate ajuta să construim treptat un sistem de
cunoștințe care ne pot permite să vorbim această a doua limbă în același mod
în care vorbim propria noastră limbă: fluent, spontan și fără mare efort.
Practica poate include o serie de activități, de la exercițiile tradiționale tipice
existente în cărțile tradiționale de gramatică până la activități mult mai
comunicative, la conversații în afara clasei. Toate aceste tipuri de practică pot fi
benefice în moduri diferite. Scopul acestui manual este de a familiariza
profesorii de limbi străine cu modul în care diferite tipuri de activități practice
pot ajuta cursanții să dezvolte cunoștințe gramaticale pentru comunicarea
spontană.

2. BACKGROUND
DE CE AR TREBUI GRAMATICA?
Gramatica pune bazele unei comunicări eficiente; se află în centrul comunicării
vorbite și scrise și ne permite să ne exprimăm cu claritate. Unii cercetători, în
special Stephen Krashen, au susținut că cea mai bună modalitate de a
achiziționa noțiuni de gramatică în mediile de învățare a limbilor străine este
prin participarea la interacțiuni semnificative și nu prin instruire formală.
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Acest lucru ar reflecta procesul de dobândire a limbajului prin care trec copiii
atunci când dobândesc prima limbă. În prezent, cu toate acestea, majoritatea
cercetătorilor sunt de acord că există un loc pentru instruirea explicită a
regulilor gramaticale în contextele de învățare a limbilor străine. Acest lucru se
datorează, în parte, faptului că multe caracteristici ale sistemului gramatical nu
ar fi probabil învățate fără instrucțiuni explicite. În plus, cursanții care studiază
o a doua limbă nu au, în general, suficient timp pentru a învăța o a doua limbă
în modul în care au învățat limba maternă. Instruirea gramaticală poate ajuta la
a profita la maximum de puținul timp în care se poate învața o a doua limbă.

OBIECTIVELE PREDĂRII GRAMATICII
Lecțiile de gramatică pot fi uneori respinse de către profesori și de către
cursanți care au experimentat predarea gramaticii de dragul ei acesteia.
Profesorii și cursanții deopotrivă pot asocia uneori învățarea gramaticii cu
studiul unui metalimbaj care are un
"Ceea ce caută profesorii impact redus asupra dezvoltării abilităților
de limbi străine în lecțiile lor de comunicare. Ei știu că, deși
abordările tradiționale ale învățării pot fi
de gramatică este de a eficiente în ceea ce privește activitățile și
ajuta cursanții la o bună procedurile comune la clasă (de exemplu,
comandă a gram-mar, exerciții și teste scrise), adesea acestea nu
reușesc să pregătească cursanții pentru
astfel încât să poată participarea la comunicarea în timp real în
vorbi fluent și cu precizie afara clasei. Scopul unei lecții de
gramatică nu este de a dezvolta o
atunci când utilizează a înțelegere a regulilor complexe pentru
doua
limbă
în majoritatea profesorilor de limbi străine.
comunicarea naturală, Ceea ce caută profesorii de limbi străine
în lecțiile de gramatică este de a ajuta
spontană."
cursanții să obțină o bună cunoaștere a
gramaticii, astfel încât să poată vorbi
fluent și cu acuratețe atunci când folosesc a doua limbă în comunicarea
naturală, spontană. Cu alte cuvinte, scopul profesorilor de limbi străine este de
a ajuta cursanții să dezvolte ceea ce vom numi cunoaștere gramaticală pentru
comunicarea spontană (GKSC) pe tot parcursul acestui manual. Acesta poate fi
definit ca fiind cunoștințe gramaticale care pot fi accesate cu rapiditate și cu
ușurință cognitivă în scopul participării la comunicarea în timp real.
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În cea mai mare parte, profesorii își propun să ajute cursanții să dezvolte GKSC
prin furnizarea a trei elemente cheie: informații explicite despre gramatică (de
exemplu, reguli gramaticale), practică și feedback corectiv. Toate aceste
elemente pot aduce contribuții semnificative la dezvoltarea GKSC. Furnizarea de
informații explicite stabilește o bază inițială pe care învățarea se poate baza, iar
feedback-ul corectiv poate ajuta la reglarea acestei baze într-o etapă ulterioară.
Cu toate acestea, accentul principal al acestui manual este pus pe practică care
poate contribui la reducerea decalajului dintre cunoașterea inițială a regulilor
gramaticale și capacitatea de a utiliza astfel de reguli în timpul comunicării în
timp real.
Scopul practicii într-o lecție de gramatică este de a ajuta cursanții să devină
adepți ai utilizării regulilor gramaticale pe care le învață în clasă în timpul
comunicării de zi cu zi, astfel încât să își poată exprima ideile cu succes și să fie
comunicatori eficienți. Mai exact, activitățile practice oferite într-o lecție de
gramatică au scopul de a ajuta cursanții să facă tranziția între o etapă de
învățare în care o nouă regulă gramaticală este doar înțeleasă și o etapă mai
avansată în care regulile gramaticale pot fi utilizate rapid și corect în
comunicarea în timp real. Există o gamă largă de activități practice disponibile
pentru profesorii de limbi străine, iar tipurile de activități practice variate pot
contribui la dezvoltarea GKSC în moduri diferite. Acest manual își propune să
ajute profesorii de limbi străine să înțeleagă modul în care aceste tipuri de
activități de practică gramaticală pot contribui la încurajarea dezvoltării GKSC.
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DE CE ESTE IMPORTANTĂ DEZVOLTAREA CUNOȘTINȚELOR
GRAMATICALE PENTRU COMUNICAREA SPONTANĂ ÎN
CLASĂ?
Există multe motive pentru care dezvoltarea GKSC în clasă este importantă.
Un motiv evident este că, în cazul multor cursanți, capacitatea de a comunica
fluent și cu acuratețe este percepută ca scopul final al instruirii. Acest lucru
este valabil mai ales în ceea ce privește cursanții adulți; atunci când participă
la un curs de limbă străină, aceștia recurg adesea la acest lucru pentru a-și
îmbunătăți capacitatea de comunicare în a doua limbă (de exemplu, pentru că
au un loc de muncă care necesită utilizarea celei de-a doua limbi sau pentru
că s-au mutat într-o țară în care se vorbește o a doua limbă). Astfel, un cursant
care a asimilat cunoștințe ample de reguli gramaticale, dar care manifestă o
abilitate redusă în utilizarea unor astfel de reguli, poate simți că acel curs nu
se corelează cu nevoile sale.
Un motiv mult mai practic pentru care dezvoltarea GKSC ar trebui să
reprezinte scopul principal pe agenda profesorilor de limbi străine este că
timpul disponibil pentru folosirea celei de-a doua limbi în afara sălii de clasă
este adesea limitat. Pentru mulți cursanți, timpul pe care îl au la dispoziție în
clasă constituie cea mai mare parte a expunerii și interacțiunii lor în a doua
limbă. În cazul în care dezvoltarea și utilizarea limbajului în afara clasei prin
GKSC este permisă fără ajutor, este posibil ca elevul să nu aibă suficiente
oportunități de practică pentru ca GKSC să se materializeze.

CERCETARE ÎN CONTEXT: PRACTICILE ȘI PERSPECTIVELE
ACTUALE
La începutul acestui proiect, am decis să facem unele cercetări de fond pentru
a afla despre practicile și perspectivele actuale în legătură cu acest domeniu al
instruirii în a doua limbă. Am efectuat două cercetări la scară mică.
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Primul a fost un chestionar pe care l-am administrat la 29 de profesori de
limbi străine. Al doilea a fost un sondaj modest de manuale de curs populare
utilizate în contexte de predare EFL (limba engleză ca limbă străină). În
continuare, am raportat principalele noastre constatări.
Prima noastră cercetare a constat în elaborarea unui chestionar care să
evidențieze practicile existente și opiniile profesorilor de limbi străine cu
privire la domeniul nostru de interes, iar acesta a fost aplicat unui eșantion
alcătuit din 29 de profesori de limbi străine. Principalele noastre constatări
sunt prezentate mai jos:

1.Respondenții noștri au recunoscut importanța de a oferi explicații cu
privire la regulile gramaticale și, cu atât mai mult, importanța practicii,
deoarece timpul pe care au raportat că l-au alocat activităților practice a
fost mai mult decât dublul timpului pe care au raportat că l-au alocat
furnizării de reguli gramaticale.
2.Respondenții noștri au fost mai puțin încrezători în capacitatea elevilor
lor de a utiliza regulile gramaticale pe care le învață în clasă în timpul
comunicării în timp real. Acest lucru nu a fost în conformitate cu
așteptările noastre, deoarece am prezis un răspuns negativ. Cu toate
acestea, este evident faptul că respondenții noștri sunt mult mai
încrezători în capacitatea elevilor lor de a înțelege regulile gramaticale și
de a le folosi în exerciții gramaticale simple, decât în ceea ce privește
capacitatea lor de a le utiliza în scopul comunicării orale în timp real. De
asemenea, datele au arătat că respondenții noștri au identificat o
anumită posibilitate de îmbunătățire a predării limbilor străine, în acest
domeniu.
3.Respondenții noștri au perceput practica ca fiind un factor-cheie în
dezvoltarea GKSC, ceea ce sugerează că aceștia sunt conștienți de relația
strânsă dintre practică și dezvoltarea GKSC. Datele noastre au sugerat, de
asemenea, că profesorii simt lipsa acestor activități de practică în cadrul
predării limbilor străine.
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A doua parte a cercetării a implicat o analiză a activităților de practică
gramaticală a caietelor de cursuri populare de EFL. Manualele de limbi străine
au parcurs un drum lung în ultimele decenii, iar designul acestora depinde
adesea rezultatele cercetării. Cu toate acestea, profesorii implicați în acest
proiect au recomandat ca manualele de curs să nu includă întotdeauna tipul
de practică optimă pentru promovarea dezvoltării GKSC. Din acest motiv, am
decis să investigăm, de asemenea, măsura în care se poate aștepta ca
manualele de limbi străine să încurajeze dezvoltarea GKSC și, astfel, să
pregătească cursanții pentru cerințele comunicării în timp real.
În cercetarea noastră, am examinat câte dintre activitățile de practică
gramaticală incluse într-o serie de manuale de cursuri EFL ar putea fi
considerate adecvate în scopul dezvoltării GKSC. În acest scop, am făcut o
distincție între activitățile orientate spre cunoaștere și activitățile de
comunicare specifice. Prima categorie se referă la activitățile de practică
gramaticală care sunt furnizate în scopul întăririi și consolidării cunoștințelor
despre regulile gramaticale nou prezentate. Activitățile de comunicare vizate,
pe de altă parte, sunt definite ca activități care creează oportunități pentru
cursanți de a utiliza structuri gramaticale țintă în timpul interacțiunii vorbite,
comunicative, relevante. Aceste activități sunt mult mai reprezentative și ajută
cursanții să își dezvolte capacitatea de a utiliza structuri gramaticale specifice
pentru comunicarea în timp real, ajutându-i astfel pe cursanți să dezvolte
GKSC.
Analiza noastră a inclus următoarele cinci serii de manuale: English File ediția
nr. 4 (Oxford University Press, 2019); Impact (National Geographic, 2017);
Straightforward, ediția nr. 2 (Macmillan, 2012); Global (Macmillan, 2010) și
Empower (Cambridge University Press, 2015). Pentru fiecare dintre aceste
serii, am analizat trei manuale, unul la nivel de începător, (în general CEFR A2B1), unul la nivel intermediar (în general CEFR B1) și unul la nivel avansat (în
general CEFR B2).

Predare Pentru Gramatica Spontană

9

Am codificat și clasificat toate activitățile de practică gramaticală într-una din
cele două categorii: (1) activități orientate spre cunoaștere și (2) activități de
comunicare specifice.
Constatările noastre au fost în conformitate cu așteptările noastre, întrucât
109 dintre activități au fost codificate ca activități orientate spre cunoaștere, în
timp ce doar 43 dintre activități au fost codificate ca activități de comunicare
specifice. Aceasta înseamnă că a existat aproximativ un raport unu-trei între
activitățile de comunicare specifice și activitățile orientate spre cunoaștere.
Deși acest lucru a fost rar, am constatat, de asemenea, că unele dintre lecțiile
din manualele de limbi străine nu includeau deloc activități de comunicare
specifice.
Constatările noastre arată o prejudecată semnificativă în manualele de curs
analizate în ceea ce privește activitățile orientate spre cunoaștere.
Recunoaștem pe deplin valoarea unor astfel de activități și considerăm că
stabilirea unei înțelegeri solide a regulilor gramaticale ar trebui să fie o
prioritate în lecțiile de gramatică. Cu toate acestea, considerăm, de asemenea,
că o prezență mai mare a activităților de comunicare specifice ar fi utilă pentru
a face aceste cunoștințe mult mai folositoare pentru comunicarea de zi cu zi.
În general, o imagine clară rezultă din aceste date: În timp ce profesorii
recunosc necesitatea ca elevii să dezvolte GKSC și sunt conștienți de faptul că
aceștia au nevoie de practică pentru a realiza acest lucru, cursanții nu par să
obțină rezultatele scontate în acest domeniu al învățării limbilor străine.
Acest lucru poate fi, în parte, asociat cu lipsa unor astfel de activități specifice
de practică comunicativă în manualele de limbi străine. Lucrarea de față își
propune să ajute profesorii de limbi străine să utilize activități de practică
comunicativă mult mai bine direcționate pe cursurile lor.
Se speră că acest lucru va avea un impact asupra rezultatelor învățării din
cadrul cursurilor și că acest lucru îi va ajuta pe cursanți să dezvolte
competențe de comunicare mai eficiente.
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3. CUM SĂ PROMOVEZI DEZVOLTAREA
CUNOȘTINȚELOR GRAMATICALE
PENTRU COMUNICAREA SPONTANĂ
INTRODUCERE
Această secțiune va descrie modul în care profesorii de limbi străine pot ajuta
cursanții să dezvolte GKSC în clasă. Acesta va explica faptul că stabilirea unor
cunoștințe explicite ar trebui să fie
"cunoașterea explicită este
punctul de plecare către dezvoltarea
pentru ce este posibil
GKSC. Astfel, cunoașterea explicită face
elevii să se formeze corect
posibilă formularea de către elevi a unor
propoziții cu țintă
propoziții corecte, cu structuri gramaticale
structuri gramaticale
țintă, în timpul practicii. Pe măsură ce
în timpul practicii. Pe
cursanții continuă să utilizeze cunoștințe
măsură ce cursanții
explicite pentru a forma noi propoziții pe
continuă să utilizeze explicit parcursul practicii, GKSC se poate dezvolta
treptat. Cu toate acestea, cunoștințele
cunoștințe pentru a forma
explicite nu au prea multă valoare pentru
noi
cursanți și ceea ce poate promova în cele
propoziții pe parcurs
din urmă dezvoltarea GKSC este practica
de practică, GKSC poate
care
urmează
stabilirii
inițiale
a
se dezvoltă treptat."
cunoștințelor explicite. Această secțiune
va discuta, de asemenea, ce forme de practică poate promova dezvoltarea
GKSC și modul în care diferite forme de practică pot contribui la această
dezvoltare. Și va explica, de asemenea, că, în general, profesorii pot promova
dezvoltarea GKSC prin secvențierea activităților practice, astfel încât să fie
disponibilă mai puțină atenție pentru a se concentra asupra caracteristicilor
gramaticale țintă pe măsură ce practica se desfășoară.
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CUNOȘTINȚE EXPLICITE

INTRODUCERE
Cunoașterea explicită este cunoașterea conștientă a caracteristicilor limbii,
adesea învățată prin instruirea formală la clasă. Aceste cunoștințe pot fi
verbalizate și împărtășite cu alții. De exemplu, un cursant ar putea ști și poate
afirma că folosim adesea a vrea auxiliar sau a urma să, urmat de un verb
pentru a indica faptul că ceva se va întâmpla în viitor. Este important să
reținem că, deși un cursant ar putea avea aceste cunoștințe, este posibil să
nu le poată accesa în timpul comunicării în timp real și, prin urmare, să facă
greșeli. Acest lucru se datorează faptului că elevul trebuie să efectueze
operații cognitive pentru a accesa aceste cunoștințe (de exemplu, accesul nu
este automat) și este posibil să nu poată face acest lucru sub presiunea
timpului. Acest lucru ar explica de ce cursanții pot aplica adesea reguli
gramaticale atunci când este disponibil suficient timp (de exemplu, într-un
exercițiu de gramatică sau într-o sarcină de scriere), dar nu și atunci când
există o anumită presiune de timp (de exemplu, comunicare orală).

ROLUL GRAMATICII EXPLICITE ÎN DEZVOLTAREA GKSC
Cunoașterea explicită este importantă, deoarece aceasta este cea care poate
ghida cursanții să construiască propoziții exacte în etapele inițiale ale învățării.
Atunci când o nouă caracteristică gramaticală este introdusă pentru prima
dată în clasă, cunoașterea explicită este cea care permite cursanților să
utilizeze această caracteristică cu exactitate în timpul activităților de practică
gramaticală. Prin urmare, una dintre cerințele esențiale prin care activitățile de
practică gramaticală devin esențiale pentru cursanți este aceea de a fi
disponibilă cunoașterea explicită a caracteristicii gramaticale țintă. În cazul în
care cunoștințele explicite nu au fost stabilite înainte de începerea activităților
de practică gramaticală, nu există niciun motiv pentru care elevii ar trebui să
utilizeze caracteristica țintă cu precizie în timpul practicii.
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Cunoștințele explicite pot ghida cursanții în timpul practicii în două moduri. În
primul rând, pot permite cursanților să genereze propoziții corecte în etapa de
formulare, adică etapa de producție a limbii, atunci când cursanții decid ce
cuvinte să folosească pentru a-și exprima mesajul. În al doilea rând, pot
permite cursanților să își monitorizeze vorbirea în timp real și să facă
modificările necesare, de exemplu, atunci când un cursant observă o greșeală
în exemplul dat și acest lucru declanșează autocorecția.

Cunoașterea explicită este importantă,
deoarece acest lucru poate ghida cursanții
să construiască propoziții exacte în
etapele inițiale ale învățării.

CUM POT FI SPRIJINIȚI CURSANȚII SĂ DEZVOLTE
CUNOȘTINȚE EXPLICITE
Profesorii îi pot ajuta pe cursanți să dezvolte cunoștințe explicite în mai multe
moduri. Aceștia pot, de exemplu, să ofere explicații metalingvistice sub formă
de reguli gramaticale. De asemenea, aceștia pot opta pentru abordări centrate
mai mult pe cursant, în care acesta este stimulat să elaboreze singur reguli
gramaticale (de exemplu, descoperire ghidată, activități de creștere a gradului
de conștientizare a acestora etc.). Profesorii experimentați folosesc adesea
abordări diferite pentru diferite caracteristici gramaticale țintă și, uneori,
combină astfel de abordări.
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Esențial în această etapă este ca elevii să obțină o înțelegere clară a
caracteristicii gramaticale și să dezvolte cunoștințe explicite solide, iar acest
aspect ar trebui să fie luat în considerare de către profesori atunci când își aleg
modalitatea de abordare a activităților respective.

CE POATE ÎMPIEDICA CURSANȚII DE LA DEZVOLTAREA
CUNOȘTINȚELOR EXPLICITE
Regulile gramaticale pot fi uneori lungi și complexe. Acestea sunt adesea
exprimate într-un limbaj împovărător și, uneori, necesită cunoașterea prealabilă
a mai multor elemente de bază ale gramaticii sau a terminologiei de specialitate.
În timp ce cursanții care au mai multă experiență sau care au o pregătire
profesională mai complexă pot face față, în general, unor astfel de reguli
gramaticale, este posibil ca cei mai puțin experimentați să nu le poată înțelege
întotdeauna. Chiar dacă sunt înțelese parțial, regulile care sunt prea lungi și
complicate pot fi inaccesibile în timpul activităților practice deoarece există o
limită a cantității de informații pe care un cursant le poate manipula, la nivel de
memorie, în timpul practicii, la un moment dat. Acest lucru poate avea un
impact asupra capacității cursantului de a pune în aplicare regulile gramaticale
în timpul activităților practice. Din acest motiv, considerăm că regulile
gramaticale furnizate înainte de practică ar trebui să fie concise și transparente.

DEZVOLTAREA CUNOȘTINȚELOR GRAMATICALE PENTRU
COMUNICAREA SPONTANĂ

INTRODUCERE
Odată ce cursanții au dezvoltat cunoștințe explicite, practica poate începe.
Practica gramaticală include o varietate de activități care pot contribui la
dezvoltarea GKSC în diferite moduri (de exemplu, unele activități sunt mai
potrivite pentru stadiile incipiente de învățare, în timp ce altele sunt mai
potrivite pentru etapele ulterioare).
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În cele ce urmează, se va face o distincție între două tipuri de activități de
practică gramaticală: activități de comunicare orientate spre cunoaștere și
activități specifice de comunicare. Funcția activităților orientate spre
cunoaștere este de a contribui la consolidarea cunoștințelor explicite exacte în
pregătirea pentru practica ulterioară. Funcția activităților de comunicare
specifice este de a oferi cursanților practica de care au nevoie în pregătirea
pentru comunicarea spontană și fluentă în mediile de zi cu zi. Adică, activitățile
orientate spre cunoaștere sunt furnizate ca pregătire pentru activități de
comunicare specifice, iar comunicarea specifică este furnizată ca pregătire
pentru comunicarea în afara clasei. Considerăm că ambele tipuri de activități
sunt necesare pentru ca practica să își atingă obiectivele și că, având în vedere
această distincție, profesorii pot selecta și secvenția activitățile practice astfel
încât rezultatele învățării să fie maximizate.

ACTIVITĂȚI ORIENTATE SPRE CUNOAȘTERE
Activitățile orientate spre cunoaștere sunt reprezentate de către exercițiile
gramaticale simple, adesea mecanice, furnizate de obicei după ce a fost
prezentată o nouă regulă gramaticală.
Exemple de astfel de activități includ activitățile practice “controlate”,
disponibile de obicei în caietele de exerciții destinate secțiunilor de gramatică
(de exemplu, exerciții de completare a spațiilor goale). Aceste activități pot fi
utile pentru o etapă de învățare în care a fost prezentată doar inițial o nouă
regulă gramaticală. În această etapă, cursanții nu au, în general, o înțelegere
completă și solidă a noii reguli gramaticale. Deși este posibil să fi fost stabilite
unele cunoștințe explicite, aceste cunoștințe pot fi adesea incomplete, inexacte
și inaccesibile în timp real. Din aceste motive, erorile pot apărea în timpul
rezolvării sarcinii. În această etapă de învățare, activitățile orientate spre
cunoaștere pot fi utile deoarece oferă cursanților șansa de a-și armoniza și
consolida cunoștințele explicite despre regulile gramaticale. Acest lucru poate
servi ca pregătire pentru activitățile de practică ulterioare care implică
presiunea timpului și alte cerințe inerente în comunicarea vorbită, realizată în
timp real.
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Caracteristicile de proiectare ale activităților eficiente
orientate spre cunoaștere
Această secțiune va oferi o prezentare generală a unor caracteristici de
proiectare care pot ajuta la eficientizarea activităților orientate spre
cunoaștere. Primul considerent este că aceste activități ar trebui să creeze
oportunități pentru cursant de a utiliza caracteristica gramaticală țintă în mod
repetat. Acest lucru se datorează faptului că utilizarea repetată a funcției țintă
poate contribui treptat la consolidarea cunoștințelor explicite relevante,
precum și la creșterea accesibilității acesteia în timpul practicii. Prin urmare,
repetarea este încurajată pentru aceste activități. Acestea fiind spuse,
activitățile nu ar trebui să devină prea repetitive, deoarece acest lucru ar putea
compromite angajamentul cursantului. Din acest motiv, poate fi oportun să se
deruleze aceste activități pe parcursul mai multor lecții.
Aceste activități ar trebui, de asemenea, să ofere oportunități de feedback
corectiv. Acest lucru se datorează faptului că, după cum s-a explicat anterior,
erorile sunt probabile în această etapă a practicii, iar feedback-ul corectiv îi
poate ajuta pe cursanți să își adapteze înțelegerea și, astfel, să conducă la
cunoștințe explicite mai precise. Activități precum exercițiile de completare a
spațiilor libere sunt ideale pentru această etapă de practică, deoarece permit
profesorilor să ofere simultan feedback tuturor cursanților. Exercițiile orale
simple efectuate cu întreaga clasă pot fi, de asemenea, adecvate pentru
această etapă de practică.
În cele din urmă, activitățile orientate spre cunoaștere nu ar trebui să implice
multă presiune de timp. Acest lucru se datorează faptului că accesul la
cunoștințele explicite relevante poate fi încă lent și necesită efort și, de aceea,
este posibil ca elevul să nu le poată accesa în aceste condiții. Activitățile
gramaticale scrise implică, în general, un grad scăzut de presiune de timp și,
prin urmare, aceștia pot derula activități ideale, orientate spre cunoaștere, în
special pentru primele etape de practică.
Activitățile orale, adică acele exerciții gramaticale care implică manipularea
simplă a caracteristicilor gramaticale, pot fi, de asemenea, potrivite, atâta timp
cât elevii beneficiază de timp suficient pentru a accesa cunoștințele explicite
relevante.
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În concluzie, activitățile orientate spre cunoaștere ar trebui, în general, să ofere
oportunități de utilizare repetată a caracteristicilor gramaticale țintă, suficient
timp de gândire pentru a aplica cunoștințele explicite relevante și oportunități
de feedback corectiv. Activitățile scrise duc adesea rezultate excelente ale
cursanților la acest nivel de practică, dar și unele activități orale pot fi, de
asemenea, utile, atâta timp cât permit cursantului să acceseze cunoștințe
explicite și pot oferi feedback corectiv. Introducerea activităților orale după
unele activități scrise inițiale poate contribui la diversificarea acestei etape de
practică și poate aduce un nivel progresiv de dificultate.

Ce ar putea face ca activitățile orientate spre cunoaștere
să nu reușească?
Există o serie de factori care pot împiedica activitățile orientate spre
cunoaștere să aibă cele mai bune rezultate. Unele dintre acestea sunt legate
de caracteristicile de proiectare descrise în secțiunea anterioară (de exemplu,
lipsa oportunităților de repetare și de gerenare de feedback sau prea multă
presiune de timp). Dar putem vorbi și de alți factori. Unul dintre aceștia face
referire la existența cunoștințelor explicite necesare înainte de începerea
practicii. Dacă aceste cunoștințe sunt minime sau inexacte, elevul poate fi
forțat să se bazeze pe propriile resurse pentru a finaliza activitățile practice,
făcând activitatea inutilă. Un alt factor care a fost discutat în secțiunea
anterioară este acela că activitățile nu ar trebui să devină excesiv de repetitive,
deoarece acestea pot duce la pierderea interesului elevilor pentru activitățile
vizate. Deși o anumită repetare a acestora este necesară, acest lucru nu ar
trebui să vină în detrimentul implicării cursantului.
.
În plus, activitățile orientate spre cunoaștere nu ar trebui să fie prea ușoare
sau prea dificile; acestea ar trebui să fie raportate la nivelul de competențe al
cursanților, stimulându-i și provocându-i. Ar trebui să se aibă grijă să se evite
exemplele și propozițiile neclare care necesită o înțelegere a unui limbaj
complex (de exemplu, un vocabular mai avansat). În cele din urmă, lipsa unei
practici suficiente poate fi, de asemenea, problematică. Deoarece scopul
acestor activități este de a permite cursanților să își adapteze și să își
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consolideze cunoștințele explicite, rezultă că aceștia ar trebui să exerseze
acest tip de activități până la atingerea unui progres evident.

LIMITĂRILE ACTIVITĂȚILOR ORIENTATE SPRE CUNOAȘTERE
Activitățile orientate spre cunoaștere pot juca un rol fundamental în direcția
obiectivelor practicii în predarea gramaticii. Acestea pot iniția procesul de
corelare a decalajului dintre cunoașterea explicită, inițială, a regulilor
gramaticale și obiectivul final, acela de a dezvolta capacitatea de a aplica aceste
cunoștințe în timpul comunicării fluente și spontane. Cu toate acestea, nu se
poate aștepta ca aceste activități să aducă dezvoltarea unei astfel de capacități
pe cont propriu. Prin urmare, deși considerăm că aceste activități o bază
eficientă și le susținem în scopul ajustării și consolidării cunoștințelor explicite
în etapele inițiale ale practicii, considerăm că, dacă scopul practicii într-o lecție
de gramatică este de a promova dezvoltarea GKSC, activitățile orientate spre
cunoaștere, singure, se dovedesc a fi ineficiente. În opinia noastră, aceste
activități trebuie să fie urmate de alte activități mai comunicative și mai
solicitante. Aceste activități sunt denumite activități specifice de practică
comunicativă și vor fi cele pe care ne axăm în următoarea secțiune.
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PRACTICA COMUNICATIVĂ SPECIFICĂ
INTRODUCERE
Odată ce cunoștințele explicite sunt corecte și fiabile, poate începe etapa de
practică comunicativă specifică. Activitățile de comunicare specifice pot ajuta
cursanții să își dezvolte capacitatea de a utiliza structurile gramaticale țintă întro perioadă scurtă de timp și cu o atenție și un efort minim. Prin urmare,
acestea sunt activitățile care pot pregăti cu adevărat cursanții pentru cerințele
comunicării fluente și spontane în contxtul de zi cu zi. După cum va arăta
această secțiune, scopul pregătirii cursanților pentru acest tip de comunicare
necesită ca aceste activități să oglindească îndeaproape cerințele comunicării
în timp real, de exemplu, implicând mai multă presiune de timp și o trecere la
o interacțiune mult mai comunicativă.

CE SUNT ACTIVITĂȚILE DE COMUNICARE SPECIFICE?
Termenul de practică comunicativă specifică acoperă o serie de activități
care sunt concepute pentru a implica cursanții în utilizarea caracteristicilor
gramaticale țintă în timpul interacțiunii semnificative, comunicative.
Multe activități tipice predării limbajului comunicativ concepute pentru a fi
efectuate în perechi sau în grupuri mici se încadrează în această categorie.
Exemple de astfel de activități sunt activitățile orale adesea furnizate ca
practică liberă în manualele de limbi străine. Acestea variază de la activități mai
simple, cum ar fi exercițiile de comunicare, la activități mai complexe, cum ar fi
interviurile, activitățile de informare sau activitățile de schimb de opinii.
Aceste activități au scopul de a-i ajuta pe elevi să își dezvolte capacitatea de a
utiliza structurile gramaticale pe care le învață în clasă, în comunicarea în timp
real, adică să contribuie la reducerea decalajului dintre rezultatele activităților
orientate spre cunoaștere și cerințele comunicării de zi cu zi, în afara clasei.
Accentul acestui manual se concentrează pe practica concepută pentru a ajuta
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cursanții să își îmbunătățească abilitățile orale și, astfel, această secțiune va
include doar activități ce implică comunicarea orală.

CARACTERISTICILE DE PROIECTARE ALE ACTIVITĂȚILOR DE
COMUNICARE SPECIFICE EFICIENTE
După cum s-a menționat mai sus, pentru ca GKSC să se dezvolte pe parcursul
practicii, este esențial ca elevii să se angajeze în utilizarea cunoștințelor lor
explicite cu privire la caracteristica gramaticală specifică. Din acest motiv,
practica comunicativă specifică ar trebui să încurajeze utilizarea acestor
cunoștințe explicite în continuare. Pe măsură ce elevul continuă să acceseze și
să implementeze aceste cunoștințe, efortul cognitiv și viteza necesare pentru
această sarcină pot scădea treptat.
Scopul activităților de comunicare specifice este de a pregăti cursanții pentru
comunicarea fluentă și spontană în situațiile de zi cu zi. Tipul ideal de practică
în acest scop ar cuprinde activități care creează oportunități de utilizare a
limbajului în cadrul unor situații care seamănă cu cele ale comunicării de zi cu
zi, în afara clasei. Cu toate acestea, astfel de activități nu reprezintă o alegere
bună la începutul etapei de practică comunicativă specifică. Acest lucru se
datorează faptului că astfel de activități sunt destul de solicitante în ceea ce
privește distribuirea atenției la diferite niveluri, dincolo de utilizarea gramaticii
(de exemplu, conținutul mesajului, vocabularul, pronunția etc.), iar elevul poate
fi lipsit de astfel de resurse și de care acesta are mare nevoie pentru a se
concentra asupra caracteristicii gramaticale țintă, în această etapă de practică.
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Acest lucru ar interfera cu scopul de a încuraja cursanții să își folosească
cunoștințele explicite pentru a forma propoziții corecte care conțin forma țintă.
Înainte ca elevii să poată desfășura activități practice care seamănă cu
comunicarea în timp real, în situațiile de zi cu zi, aceștia trebuie să își dezvolte
capacitatea de a-și accesa cunoștințele explic-ite atunci când este disponibilă
doar o anumită parte a atenției pentru a se concentra pe partea de gramatică.
În acest scop, profesorii pot secvenția activitățile practice în așa fel încât
cerințele atenționale să crească pe măsură ce practica se desfășoară, astfel
încât din ce în ce mai puțină atenție să fie disponibilă pentru a se concentra
asupra caracteristicii gramaticale țintă.
La începutul acestei etape, pot fi furnizate activități mai puțin solicitante de
captare a atenției, astfel încât elevul să se poată concentra cu ușurință asupra
caracteristicii gramaticale țintă. Ulterior, activitățile pot deveni mai complexe,
astfel încât să fie disponibilă mai puțină atenție pentru concentrarea pe partea
de gramatică. Acest lucru poate împinge elevul să își dezvolte capacitatea de ași accesa cunoștințele explicite în condiții din ce în ce mai solicitante și, astfel,
să servească drept pregătire pentru cerințele comunicării zilnice fluente.
Cerințele atenționale ale unei activități de captare a atenției pot fi moderate de
mai mulți factori, precum presiunea timpului. Pe măsură ce presiunea timpului
crește, timpul disponibil pentru a accesa cunoștințele explicite relevante scade,
la fel și atenția disponibilă pentru concentrarea asupra formei. Un al doilea
factor important este legat de gradul de spontaneitate de care are nevoie
activitatea vizată. La grade mai mari de spontaneitate, va fi nevoie de mai multă
atenție pentru a se concentra asupra conținutului mesajului, iar atenția
disponibilă pentru concentrarea asupra formei țintă va scădea. Un alt factor
este concentrarea activității respective.
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Concentrarea unei activități reprezintă uneori exersarea folosind o
caracteristică țintă, în timp ce, în alte momente, o activitate poate fi concepută
pentru a oferi exersarea unei caracteristici țintă, urmărind în același timp și alte
obiective de comunicare. Activitățile care au cerința mai mică de a exersa o
caracteristică țintă sunt susceptibile
de a consuma mai puțină atenție
Lucruri de comparat
decât activitățile care au, de
asemenea, și alte obiective de
1.un creion, o minge, o greblă
comunicare. Acestea sunt câteva
2.un elefant, un șarpe, un exemple de factori care pot modera
crocodil
cerințele atenționale ale unei
3.un televizor, o lampă, un scaun
activități, dar există și alți factori în
4.o piatră, un munte, un râu
plus față de aceștia –cei mai
elocvenți factori vor fi prezentați mai
o mașină, un avion, o bicicletă
jos. Având în vedere acești factori,
Figura 1: Sarcină de lucru pentru un profesorii pot secvenția activitățile,
exercițiu de comunicare (din Ur, 1988) astfel încât elevul să acorde din ce în
ce mai puțină atenție pe măsură ce
se desfășoară practica. În timp, acest
lucru poate împinge elevul să-și dezvolte capacitatea de a-și accesa
cunoștințele explicite atunci când este disponibilă doar o atenție minimă.
Practica timpurie comunicativă, orientată, ar trebui să includă activități de
captare a atenției mai puțin solicitante, care pot fi realizate având, de exemplu,
mai puțină presiune de timp, un nivel de spontaneitate mai scăzut și un accent
mai restrâns asupra formei. Activități precum exercițiile de comunicare pot face
un candidat potrivit pentru această etapă de practică. Exercițiile de comunicare
sunt activități care oferă oportunități de utilizare repetată a caracteristicilor
țintă în cadrul mesajelor semnificative, dar simple. De exemplu, activitatea
prezentată în Figura 1 de mai jos poate fi utilizată pentru a exersa
comparativele și superlativele. În această activitate, cursanții sunt rugați să facă
comparații între mai multe elemente (de exemplu, un elefant este mai greu
decât un șarpe).
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Există mai multe motive pentru care o astfel de
activitate poate servi drept practică adecvată
pentru cursanți spre începutul etapei de
practică țintă. Pentru început, activitatea este
destul de simplă: poate fi completată cu un
vocabular simplu și cu forme gramaticale și nu
necesită producție dincolo de nivelul
propoziției.
Deoarece
activitatea
se
concentrează în mare parte pe utilizarea
structurii țintă, ar trebui să fie disponibilă o
atenție suficientă pentru a se concentra asupra
formei și, prin urmare, elevul are șanse mai
mari de a putea construi propoziții corecte cu
caracteristica țintă. Pe de altă parte, există o
abatere de la simplitatea activităților orientate
spre cunoaștere în mai multe moduri. În primul
rând, elevul este responsabil pentru crearea
conținutului mesajului său.
În timp ce elevul trebuie să utilizeze structura
țintă pentru a finaliza activitatea cu succes,
acesta este liber să aleagă ce structuri să
folosească (de exemplu, ce adjective să
folosească). Prin urmare, utilizarea structurii
țintă nu mai este mecanică și previzibilă.
Activitatea este, de asemenea, concepută
pentru a fi efectuată pe cale orală, și astfel va fi
implicată o anumită presiune de timp.
Împreună, aceste caracteristici fac din aceasta
o activitate mai complexă decât activitățile
orientate spre cunoaștere și una care poate
începe să împingă elevul spre dezvoltarea
capacității de a-și accesa cunoștințele explicite
în timpul comunicării în timp real.

ÎNCURAJAREA
DEZVOLTĂRII
GSKC
Activități precum
burghiu comunicativ
de mai sus poate încuraja
dezvoltarea
GKSC, dar la o limită
numai întindere. Acest
lucru sugerează că, pe
măsură ce se desfășoară
practica, o schimbare
spre activități mai
complexe este
necesar.
Pentru ca practica să fie
eficientă, aceasta ar
trebui să reproducă
procesarea
condiții care
cursanții vor întâlni în
timpul performanței
în lumea reală.
Pe măsură ce practica
comunicativă țintită
progresează, activitățile
ar trebui să oglindească
mai mult
comunicare orală strânsă
în cotidian
setări.
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Activitățile simple de comunicare, cum ar fi exercițiile de comunicare, pot ajuta
elevul să facă un pas mai departe, astfel încât să își poată accesa cunoștințele
explicite cu mai multă rapiditate și mai puțin efort. Cu toate acestea, acest
lucru nu presupune o pregătire suficientă pentru comunicarea orală
spontană, în timp real. Există mai multe motive în acest sens: comunicarea în
timp real este, printre altele, limitată, axată pe mesaje și mai complexă, în
sensul în care implică o serie de sarcini dincolo de utilizarea cunoștințelor
explicite (de exemplu, crearea de conținut, organizarea mesajelor și
decodarea mesajelor). Astfel, activități precum exercițiul comunicativ de mai
sus pot încuraja dezvoltarea GKSC, dar numai într-o măsură limitată. Acest
lucru sugerează că, pe măsură ce practica se desfășoară, este necesară o
trecere la activități mai complexe.
De asemenea, cercetătorii consideră că, pentru ca practica să fie eficientă,
aceasta ar trebui să redea condițiile de procesare pe care cursanții le vor
întâlni în timp ce se desfășoară în lumea reală, adică practica ar trebui să fie
transferată în mod corespunzător. Conform acestui punct de vedere, dacă
activitățile de practică gramaticală reproduc condițiile de procesare implicate
în comunicarea orală în mediile de zi cu zi, atunci cunoștințele rezultate din
activitățile clasei vor putea fi transferate în afara clasei și pot duce la
performanță. Acest lucru sugerează că ciclul de practică ar trebui să implice o
etapă în care activitățile reflectă condițiile de procesare pe care cursanții le
vor găsi în comunicarea orală în timp real, în afara clasei. După cum s-a
menționat, se poate aștepta ca o astfel de practică să fie prea solicitantă în
fazele sale inițiale, dar poate fi mult mai adecvată, deoarece practica
comunicativă specifică se îndreaptă către activități mai complexe.
Din cele de mai sus rezultă că, pe măsură ce practica comunicativă specifică
progresează, activitățile ar trebui să oglindească mai îndeaproape
comunicarea orală în mediile de zi cu zi.
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Se poate aștepta ca astfel de activități să ofere o mai bună pregătire a elevilor
cu privire la cerințele atenționale existente în activitățile de comunicare țintă,
întrucât practica din clasă să poată fi transferată adecvat în afara clasei. În
consecință, acestea sunt activitățile care pot oferi în cele din urmă pregătirea
de care cursanții au nevoie pentru a-și putea accesa cunoștințele gramaticale
în timpul comunicării spontane în afara clasei. Astfel, aceste activități joacă un
rol fundamental în atingerea obiectivelor de practică.
Activitățile utilizate în această etapă finală de practică ar continua să ofere
oportunități de practică a caracteristicilor gramaticale specifice, dar ar trebui
să se concentreze în principal asupra mesajului și să încurajeze utilizarea
limbajului ca mijloc de exprimare pentru atingerea rezultatul dorit. Adică,
utilizarea limbajului în timpul acestor activități ar trebui să fie semnificativă și
intenționată. Acest lucru i-ar aduce pe cursanți mai aproape de comunicarea
în timp real, în situațiile de zi cu zi. Un exemplu de activitate comunicativă
adecvată practicii comparativelor este furnizat în Figura 2 de mai jos. Această
activitate necesită o producție orală la nivel de discurs, cu o serie de elemente
Pregătește-te să povestești partenerului lingvistice în plus față de
comparative, implică o
tău despre două orașe pe care le-ai vizitat.
anumită presiune de timp
Compară cele două orașe, așa încât și se concentrează în
partenerul tău să decidă pe care preferă să primul rând pe mesaj.
îl viziteze. Luați în considerare, de exemplu: Împreună, toate aceste
caracteristici ar trebui să
-costul
facă această activitate mai
-vremea
solicitantă din punctul de
-mărimea
vedere al captării atenției
-transportul
decât o activitate mai
-curățenia
simplă, ar fi un exercițiu de
-siguranța
comunicare, apropiind-o în
-cazarea
același
timp
de
-mâncarea
comunicarea orală, de zi cu
zi.
-confortul

Utilizează comparative

Figura 2: Instrucțiuni pentru o activitate de
comunicare
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Trebuie remarcat faptul că rolul cunoașterii explicite este întotdeauna la
fel de important în această etapă finală de practică, deoarece
cunoașterea explicită este cea care le permite cursanților să
construiască propoziții corecte, cu o caracteristică țintă. Acest lucru
este important deoarece elevii pot deveni uneori prea absorbiți de
conversație în timpul acestor activități și pot uita că scopul principal este de ași îmbunătăți gramatica. În consecință, profesorii ar trebui să continue să
încurajeze cursanții să utilizeze cunoștințe explicite. Acest lucru se poate
realiza în mai multe moduri, de exemplu prin instruirea cursanților să utilizeze
structura țintă, oferind feedback corectiv și încurajând cursanții să își
monitorizeze propriul discurs sau discursul partenerilor.
Un neajuns al acestor activități constă în faptul că există o probabilitate mică
ca acestea să provoace producția repetată a caracteristicii țintă. Activitățile
orientate spre cunoaștere și activitățile de comunicare orientate, mai simple,
cum ar fi exercițiile de comunicare, necesită adesea utilizarea frecventă a
caracteristicii țintă (de exemplu, în fiecare propoziție), dar același lucru nu este
valabil și pentru activitățile de comunicare specifice mai avansate. Unele
caracteristici de proiectare pot maximiza șansele ca caracteristicile țintă să fie
utilizate (de exemplu, prin instrucțiuni sau timp de planificare), dar chiar și
atunci, mulți cursanți pot produce doar câteva propoziții care conțin
caracteristica țintă. În consecință, pare rezonabil ca aceste activități să
constituie o parte semnificativă a etapei de practică comunicativă vizată.
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SECVENȚIEREA ACTIVITĂȚILOR DE COMUNICARE ȚINTĂ
După cum am arătat în această secțiune, există multe tipuri de activități de
comunicare specifice. Activitățile prezentate în figura 1 și figura 2, de exemplu,
sunt foarte diferite una de cealaltă, după cum se poate observa și în
comentariul furnizat mai jos pentru fiecare activitate. Acest lucru ridică
întrebarea care activități sunt cele mai potrivite pentru etapele de practică
anterioare și ulterioare și, în sens mai larg, modul în care diferitele activități ar
trebui să fie secvențiate pe parcursul practicii. După cum s-a menționat în
introducerea acestei secțiuni, acest manual prezintă opinia potrivit căreia
activitățile practice ar trebui să fie secvențiate astfel încât atenția și
concentrarea să scadă treptat pe parcursul practicii.
Există o serie de factori care pot contribui la menținerea concentrării atenției
necesară în timpul practicii. O selecție de factori cheie care pot afecta
concentrarea atenției disponibilă pentru a se concentra asupra funcției țintă
în timpul practicii este prezentată în Figura 3 de mai jos.

1.Presiunea timpului: Presiune redusă de timp vs. presiune ridicată de
timp
2.Timp de planificare: Planificare vs. timp de planificare
3.Grad de spontaneitate: Interpretare / exprimare repetată/ structurată vs
spontană
4.

Instrucțiunile pentru caracteristica țintă: furnizate vs. nefurnizate

5.
Focalizarea activității: Focalizarea pe formă în mare parte vs.
focalizarea pe formă și mesaj
6.Gama de caracteristici lingvistice: restrânsă (utilizarea caracteristicii țintă
în cea mai mare parte) vs. largă (utilizarea unei game de forme lingvistice)
7. Nivelul discursului: Producția la nivel de propoziție vs. producția la nivel
de discurs
Figura 3: Factori cheie care pot determina cerințele atenționale ale activităților practice
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Fiecare dintre caracteristicile furnizate în Figura 3 și relația lor cu
cerințele atenționale sunt explicate mai jos.
1 Presiunea timpului: Presiune redusă de timp vs. presiune ridicată
de timp
Prima caracteristică se referă la nivelul presiunii de timp pe care îl
implică activitatea. Unele activități implică mai puțină presiune de timp și
permit astfel un anumit de timp de gândire (de exemplu, un simplu
exercițiu de comunicare al cărui scop principal este de a practica o
caracteristică țintă), în timp ce alte activități (de exemplu, un dialog
bidirecțional cu un scop mai comunicativ) pot transmite un sentiment
intens de presiune a timpului avut la dispoziție. Se poate aștepta ca
presiunea redusă a timpului să plaseze cerințe mai mici asupra atenției
necesare decât presiunea ridicată a timpului.
2 Planificarea timpului: Planificarea timpului vs. lipsa planificării
timpului
A doua caracteristică este legată de planificarea timpului necesar. Dacă
elevilor li se oferă timp pentru a-și planifica discursul, atenția în timpul
interpretării va fi solicitată mai puțin decât în cazul în care nu se prevede
timpul de planificare a activității. Acest lucru se datorează faptului că
mesajul va fi parțial conceptualizat și, prin urmare, este disponibilă o
atenție sporită pentru concentrarea asupra formei țintă în etapa în care
este formulat mesajul.
3
Grad de spontaneitate: Interpretare repetată/ structurată vs.
interpretare spontană
A treia caracteristică este legată de gradul de spontaneitate care se
poate suprapune într-o anumită măsură cu a doua caracteristică de mai
sus (planificarea timpului).
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Dacă gradul de spontaneitate necesar este mai scăzut, vor fi disponibile
mai multe resurse atenționale care să se concentreze asupra
caracteristicii țintă. Gradul de spontaneitate ar putea fi mai mic, de
exemplu, dacă activitatea oferă oportunități de repetiție sau dacă
discuția care urmează să fie produsă este pre-structurată (de exemplu,
atunci când sunt furnizate informații de conținut). Cu cât activitatea
oferă mai puține direcții de abordare, cu atât aceasta va fi mai spontană
și mai solicitantă.

4 Instrucțiunile pentru caracteristica țintă: furnizate vs. nefurnizate
Se pot propune activități astfel încât să fie furnizate sau nefurnizate
instrucțiuni pentru caracteristica țintă. Dacă sunt furnizate aceste
instrucțiuni pentru caracteristica țintă, sarcina cursanților va fi mai
simplă și, prin urmare, aceștia vor avea nevoie, în general, de mai puține
resurse de atenție pentru a furniza cu precizie informațiile.

5 Accentul pe activitate: Accentul pe formă vs. accentul pe formă și
mesaj
A cincea caracteristică este legată de accentul activității. Uneori, accentul
unei activități de comunicare direcționate este de a exersa folosind o
caracteristică țintă, iar scopul este limitat. Alteori, o activitate poate fi
concepută pentru a oferi practica unei caracteristici țintă, având în
același timp și alte obiective de comunicare. Activitățile care au cerința
mai mică de a practica caracteristica țintă probabil consumă mai puțină
atenție decât activitățile care au și alte obiective de comunicare.
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6
Gama de caracteristici lingvistice: restrânsă (utilizarea
caracteristicii țintă în cea mai mare parte) vs. largă (utilizarea unei game
de forme lingvistice)
Activitățile necesită doar o gamă foarte restrânsă de caracteristici
lingvistice (de exemplu, un exercițiu de comunicare), în timp ce altele
necesită o gamă mult mai largă. O activitate care necesită doar o gamă
restrânsă de caracteristici lingvistice poate fi de așteptat să plaseze
cerințe mai mici asupra atenției decât o activitate care necesită utilizarea
unei game mai largi de caracteristici lingvistice.

7 Nivelul discursului: Producția la nivel de propoziție vs. producția
la nivel de discurs
Ultima caracteristică este legată de nivelul discursului. Unele activități
necesită doar producerea de propoziții scurte și simple. Altele necesită
producerea unui discurs mai lung și mai complex, care implică luarea în
considerare a unor aspecte ale comunicării, cum ar fi organizarea
discursului și pragmatica. Cu cât nivelul discursului este mai ridicat în
cadrul unei activități, cu atât răspunderea cognitivă pe care o va supune
atenției este mai mare.
Deși această selecție de factori nu este una exhaustivă, s-a depus efort
pentru a include caracteristicile pe care le considerăm susceptibile de a
avea cel mai semnificativ efect asupra sarcinii pe care o activitate o
acordă atenției. Se speră că acest lucru va oferi profesorilor de limbi
străine orientări clare în vederea evaluării naturii diferitelor activități și în
vederea unei selecții și secvențieri în cunoștință de cauză a activităților
practice.
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CARACTERISTICILE DE PROIECTARE ALE ACTIVITĂȚILOR DE
COMUNICARE SPECIFICE EFICIENTE
Există o serie de factori care pot compromite eficacitatea activităților de
comunicare specifice. Câțiva dintre cei mai importați factori care pot fi
adesea problematici vor fi discutați în ceea ce urmează. Uneori, etapa de
practică comunicativă vizată poate fi foarte scurtă și, prin urmare, este
posibil să nu includă suficiente oportunități de practică. Atunci când se
întâmplă acest lucru, cursanților li se pot oferi fie activități care sunt prea
simple și nu se poate aștepta să se promoveze GKSC în măsura dorită,
fie activități care sunt prea complexe și pentru care cursanții nu sunt
pregătiți. În acest din urmă caz, este posibil ca elevii să nu aibă
mijloacele necesare pentru a-și utiliza cunoștințele explicite în timpul
activității (de exemplu, deoarece cerințele de captare a atenției sunt
prea mari) și acest lucru poate duce fie la omiterea caracteristicii țintă,
fie la inexactități. Din aceste motive, am dori să subliniem faptul că
secvențele practicii de comunicare specifice ar trebui să fie atent
concepute și planificate în conformitate cu nevoile și competențele
cursanților, asigurându-se că aceștia vor putea avea performanțe bune
pe parcursul practicii și că vor fi create oportunități pentru dezvoltarea
unui grad semnificativ de GKSC.
O altă problemă comună în timpul activităților de comunicare specifice
este că elevii se pot angaja uneori în comunicare în așa fel încât să se
concentreze exclusiv pe mesaj și să neglijeze utilizarea limbajului. Acest
lucru este problematic din motive evidente: elevul nu își folosește
cunoștințele explicite și, prin urmare, nu se poate aștepta ca practica să
sprijine dezvoltarea GKSC. După cum s-a explicat mai sus, considerăm
că elevii continuă să își folosească cunoștințele explicite pe parcursul
etapei practicii de comunicare specifice. În concluzie, considerăm că
este esențial ca elevii să fie conștienți de obiectivele activităților practice
și să fie pregătiți să își monitorizeze vorbirea și să își aplice cunoștințele
explicite în timpul performanței.
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4. EXEMPLE DE ACTIVITĂȚI / ACTIVITĂȚI –
EȘANTION ȘI PROCEDURI
INTRODUCERE
În această secțiune, vor fi prezentate câteva activități eșantion cu scopul
de a oferi cititorului o mai bună înțelegere a modului în care pot arăta
activitățile de practică comunicativă specifice și a modului în care
acestea pot fi secvențiate. Grila de evaluare prezentată în tabelul 1 de
mai jos va fi utilizată pentru a evalua cerințele pe care fiecare activitate le
acordă atenției și, prin urmare, gradul de atenție disponibilă pentru a se
concentra asupra caracteristicii țintă a activității respective.

Tabel 1: Grila de evaluare

Caracteristica activității

Cerințe atenționale
Scăzute Medii

Crescute

1 Presiunea timpului
2 Planificarea timpului
3 Gradul de spontaneitate
4 Informații pentru caracteristica simplă

5 Accentul pe activitate
6 Gama de caracteristici lingvistice

7 Nivelul discursului
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Această grilă de evaluare poate fi utilă pentru înțelegerea naturii
diferitelor activități de practică comunicativă specifice și pentru
secvențierea activităților astfel încât atenția disponibilă pentru
concentrarea asupra caracteristicii țintă să scadă pe parcursul practicii.
De asemenea, poate ajuta profesorii să se asigure că o serie de activități
sunt furnizate pe parcursul practicii, cu activități mai ușoare la început și
activități mai complexe pe măsură ce practica se desfășoară. Un
avertisment este că nu există nici un motiv să credem că toate
caracteristicile 1-7 de mai sus vor contribui în mod egal la structurarea
atenției necesare unei activități. Scopul grilei este, prin urmare, unul
orientativ.

ACTIVITATEA 1
Nivel: B1
Caracteristica țintă: Prezentul simplu
Materiale:

Predare Pentru Gramatica Spontană

33

Citiți următoarele fragmente și încercați să rețineți cât mai multe
amănunte despre cei patru prieteni care vorbesc despre sporturile lor
preferate. Acoperiți textile și încercați să redați cât mai multe
informații despre fiecare dintre ei. Folosiți doar verbe la timpul
present.
1.Sunt Ana, am 14 ani, sunt o persoană dinamică și îmi place să
îmi petrec timpul făcând mult sport. În fiecare zi, cu excepția
zilelor de sâmbătă și duminică, am antrenamente de handbal,
fiind înscrisă de trei ani în echipa școlii. Îmi place să particip la
campionatele naționale deoarece am încredere în mine și în
colegele mele de echipă, dar aștept cu nerăbdare meciurile
internaționale deoarece îmi place să călătoresc, să cunosc alți
oameni, culture și tradiții diferite.

Ana este…..

2.Numele meu este Dan, am 15 ani, sunt pasionat de tenis încă
de mic copil. Antrenamentele mele au loc în fiecare zi de la ora 5
la 7. Am concursuri în diferite oraşe sau ţări ale lumii și sunt
obișnuit să călătoresc, să fac față stresului cauzat de schimbarea
fusului orar sau a călătoriilor lingi cu avionul. Îmi place să
călătoresc, am fost deja în foarte multe locuri, dar doresc cu
nerăbdare să revin în capitala Franței.

Dan este…..

3.Eu sunt Maria, am 17 ani, iar pasiunea mea este gimnastica
ritmică. Nu-mi pot închipui nicio zi fără antrenamente.
Antrenoarea mea îmi spune că am talent,dar pentru a face
performanță, este nevoie să muncesc foarte mult. Dar atunci
când totul este pasiune…devine ușor. Îmi plac provocările şi
situaţiile dificile și aștept cu nerăbdare noul campionat
mondial.

Maria este…..

4.Numele meu este Paul, am 16 ani, hobby-ul meu e înotul. Sunt
un adevărat atlet, mă simt bine în apă, unde pot să fiu atent la
ce se întâmplă în jurul meu. Părinţii mei mă susţin în tot ce fac și
sunt înscris la clubul de înot al orașului de 7 ani. Înot în toate
cele patru stiluri de bază, dar cred că îmi place cel mai mult
fluturele, deşi brasul pare mult mai interesant din tribună.

Paul este…..
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Evaluarea cerințelor atenționale:
X
Cerințe atenționale
X
Scăzute Medii Crescute
X
X
X
X
X

Caracteristica activității

1. Presiunea timpului
2. Timp de planificare

Clasificarea
cerințelor atenționale: 2.85X
3. Gradul
de spontaneitate
4. Informații pentru caracteristica țintă

X

5. Focalizarea activității

X

ACTIVITATEA 2

Nivel: B1

6. Gama de caracteristici lingvistice

X

Caracteristica
țintă: Timpul Perfect Compus
7. Nivelul
discursului

X

Materiale:
Clasificarea cerințelor atenționale: 2.85

ACTIVITATEA 2
Nivel: C1
Caracteristica țintă: Obligații și permisiuni
Materiale:
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Povestește-i colegului tău/colegei tale despre cele
mai relevante amintiri din copilărie. Vorbiți
despre următoarele:
1. Unde ți-ai petrecut copilăria

2. Ce ai făcut acolo

3. Cine a fost cel mai bun prieten/cea mai bună prietenă

4. Ce ți-a plăcut / ai urât să faci cel mai mult în copilărie

5. O situație / eveniment de care îți amintești cel mai mult

6. Cum ți-a schimbat viața acea situație/eveniment și de
ce

Utilizați doar timpul Perfect Compus atunci când vorbiți
cu colegul/colega dv.. Apoi schimbați rolurile.
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Evaluarea cerințelor atenționale:
Caracteristica activității

Cerințe atenționale
Scăzute

Medii

Crescute

X

1. Presiunea timpului
2. Timp de planificare

X

3. Gradul de spontaneitate

X

4. Informații pentru caracteristica țintă

X

5. Focalizarea activității

X

6. Gama de caracteristici lingvistice

X
X

7. Nivelul discursului

Clasificarea cerințelor atenționale: 2
Clasificarea cerințelor atenționale: 2

ACTIVITATEA 3
Nivel: C1
Caracteristica țintă: Vorbirea indirectă
Materiale:

Predare
PredarePentru
PentruGramatica
GramaticaSpontană
Spontană
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Citiți următoarele propoziții și încercați să rețineți ordinea
întâmplării lor. Apoi, redați evenimentul la vorbirea indirectă, la
persoana a III-a, în ordinea desfășurării lui.
1.Săptămâna trecută mi-am pierdut portofelul.
2.Abia când am ajuns acasă am observat că nu-l mai am.
3.M-am întors la birou ca să îl caut, dar nu l-am găsit.
4.Interesant este că pe birou am găsit doar actul de identitate.
5.Am realizat că la prânz, am mâncat împreună cu colegul de
birou la restaurant.
6.Am fost la restaurant, dar nimeni nu l-a găsit.
7.Toată seara am încercat să îmi aduc aminte unde l-am lăsat.
8.A doua zi de dimineață, a sunat telefonul.
O doamnă m-a anunțat că portofelul a fost reparat.

Evaluarea cerințelor atenționale:
Caracteristica activității

Cerințe atenționale
Scăzute

1. Presiunea timpului

Medii

Crescute

X

2. Timp de planificare

X

3. Gradul de spontaneitate

X

4. Informații pentru caracteristica țintă

X

5. Focalizarea activității

X

6. Gama de caracteristici lingvistice

X

7. Nivelul discursului

X

Clasificarea cerințelor atenționale: 1.14
Predare
PredarePentru
PentruGramatica
GramaticaSpontană
Spontană
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ACTIVITATEA 4
Nivel: B1
Caracteristica țintă: Timpul Viitor
Materiale:

Vrei să faci economii/ să strângi bani și să faci o rezervare pentru
o vacanță de vis vara viitoare. Îți faci planuri și vorbești cu
colegul/ colega care ai dori să se ajute cu câteva sugestii.
Pregătește-te să îi spui colegului/ colegei ce este cel important
pentru tine în excursie / cum trebuie să arate o vacanță ideală.
Ia în considerare următoarele:
-Vremea
-Mâncarea
-Cazarea
-Magazinele
-Locuri de vizitat/ Cultura
-Peisajul
-Viața de noapte
-Cu cine mergi/ Partenerii de drum

Predare
PredarePentru
PentruGramatica
GramaticaSpontană
Spontană
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Evaluarea cerințelor atenționale:

Caracteristica activității

Cerințe atenționale
Scăzute

Medii

Crescute

1. Presiunea timpului

X

2. Timp de planificare

X

3. Gradul de spontaneitate

X

4. Informații pentru caracteristica țintă

X

5. Focalizarea activității

X

6. Gama de caracteristici lingvistice

X

7. Nivelul discursului

X

Clasificarea cerințelor atenționale: 2.28

Predare
PredarePentru
PentruGramatica
GramaticaSpontană
Spontană
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ACTIVITATEA 5
Nivel: A2
Caracteristica țintă: Adjective la gradul comparativ
Materiale:
Vei intervieva trei colegi de clasă despre obiceiurile și
deprinderile lor sănătoase. Decide apoi dacă ei se află
într-o formă bună sau dacă ar trebui să își schimbe stilul
de viață.
·Observă informațiile din tabel (din prima coloană) și pregătește
câteva întrebări.
·Compară informațiile și stilul de viață al celor trei colegi și
comunică-le concluziile tale.

Colegul 1

Colegul 2

Colegul 3

Nume
Înălțime
Greutate
Calități fizice
Mâncarea preferată

Mănâncă
Activitate fizică
Sporturi practicate
Predare
PredarePentru
PentruGramatica
GramaticaSpontană
Spontană
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Evaluarea cerințelor atenționale:
Caracteristica activității

Cerințe atenționale
Scăzute

Medii

Crescute

X

1. Presiunea timpului

X

2. Timp de planificare
3. Gradul de spontaneitate

X

4. Informații pentru caracteristica țintă

X

5. Focalizarea activității

X

6. Gama de caracteristici lingvistice

X
X

7. Nivelul discursului
Clasificarea
Clasificareacerințelor
cerințeloratenționale:
atenționale:1.14
2

ACTIVITATEA 6
Nivel: B1
Caracteristica țintă: Adverbele de frecvență
Materiale:

Predare
PredarePentru
PentruGramatica
GramaticaSpontană
Spontană
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Notă: Se va propune după efectuarea activității 7 de mai sus.
Acum repetă interviul cu alți trei colegi de clasă, comparând
răspunsurile acestora la întrebările de la exercițiul de mai
sus; folosește adverbele de frecvență corespunzătoare. Cât
de similare sau diferite au fost răspunsurile acestora trei?
(Model: Andrei și Viorel nu joacă des fotbal.)

Caracteristica activității

Cerințe atenționale
Scăzute

Medii

1. Presiunea timpului

Crescute

X

2. Timp de planificare

X

3. Gradul de spontaneitate

X

4. Informații pentru caracteristica țintă

X
X

5. Focalizarea activității
6. Gama de caracteristici lingvistice

X

7. Nivelul discursului

X

Clasificarea cerințelor atenționale: 1.57

Predare
PredarePentru
PentruGramatica
GramaticaSpontană
Spontană
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