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Introducere 

Slide-ul nr. 2: 

 

Citat 

Cursanții nu par să învețe ceea ce predăm; unele structuri par să le fie mai greu de 

însușit chiar și atunci când cunosc regulile. 

 

Cum se desfășoară    

Brainstorming. 

Facilitatorul așteaptă ca toată lumea să aibă timp să citească propozițiile, apoi le citește 

cu voce tare. Participanții ar trebui să prezinte posibilele motive care pot împiedica 

înțelegerea gramaticii. În timpul brainstormingului, ideile nu sunt comentate sau 

evaluate. Odată terminată faza de brainstorming, acestea sunt grupate sau clasificate. 

Țineți minte 

În ciuda necesității puternice a cursanților de a dezvolta GKSC, multe manuale nu conțin 

o practică comunicativă direcționată, dar conțin explicații gramaticale lungi, care ar 

putea conține nelămuriri. 
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Slide-ul nr. 3: 

 

a. De ce ar trebui să predăm reguli gramaticale? 

Discuție 

Cum se desfășoară  

Facilitatorul scrie întrebarea pe tablă. Participanții sunt împărțiți în perechi. Li se acordă 

câteva minute pentru a discuta întrebarea. Apoi, facilitatorul le cere să împărtășească 

idei și să discute subiectul din diferite perspective. După aceea, facilitatorul scrie citatul 

pe tablă, ceea ce confirmă necesitatea puternică de a dobândi cunoștințe explicite în 

prima etapă a procesului de învățare. 

Țineți minte 

Ar trebui subliniat faptul că stabilirea cunoștințelor explicite ar trebui să fie punctul de 

plecare către dezvoltarea GKSC. Cunoștințele explicite le permit cursanților să formeze 

propoziții corecte cu structuri gramaticale țintă în timpul practicii. (Anexa 1) 
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Slide-ul nr. 4: 

 

b. Care sunt factorii care pot împiedica înțelegerea regulilor gramaticale? 

Prezentare. 

Cum se desfășoară  

Întrebarea este scrisă pe tablă. Facilitatorul poate împărți clasa în grupuri mari. 

Participanții ar trebui să argumenteze cu răspunsuri posibile. Ei pot crea prezentări 

scurte în jurul ideilor la care s-au gândit și pot alege pe cineva care să le prezinte. 

Scopul principal al exercițiului este de a sublinia insuficiența cunoștințelor conștiente 

despre caracteristicile limbii și posibilele dificultăți care pot apărea în timpul ascultării 

explicațiilor gramaticale. Facilitatorul scrie răspunsurile corecte pe tablă pentru a ghida 

participanții și pentru a prezenta ideile principale. (Anexa 2) 

Țineți minte 

Dacă cunoștințele explicite nu au fost stabilite înainte de începerea activităților de 

practică gramaticală, nu există niciun motiv pentru care cursanții ar trebui să folosească 

caracteristica țintă cu acuratețe, în timpul practicii. 
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Slide-uri nr. 5, nr. 6 și nr. 7: 
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Citat 

Când învățăm o limbă străină cu reguli gramaticale, construim cunoștințe explicite 

constând din concepte și reguli. Putem încerca să aplicăm aceste reguli în timp ce vorbim. 

Acest lucru este extrem de dificil deoarece putem manipula și controla doar o cantitate 

foarte mică de informații din memoria noastră de lucru. 

Cum se desfășoară  

Facilitatorul arată slide-urile cu nr. cinci și șase pe tablă pentru a îmbunătăți înțelegerea 

conceptelor învățate anterior. Facilitatorul citește cu voce tare. 

Următorul slide ilustrează imaginea clară a proceselor multiple de gândire pe care le-ar 

putea avea cursanții în timp ce încearcă să aplice reguli gramaticale în cadrul comunicării 

în timp real. 
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Slide-ul nr. 8: 

 

Citat 

Considerăm că regulile gramaticale furnizate înainte de partea practică ar trebui, în 

general, să fie concise și transparente. 

Joc de rol. 

Cum se desfășoară  

Facilitatorul poate împărți participanții în grupuri mici și le acordă posibilitatea de a da 

explicații scurte cu privire la diferitele reguli gramaticale. După ce au ascultat explicațiile 

celeilalte persoane, participanții își pot evalua singuri claritatea și precizia exprimării. 
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Slide-ul nr. 9: 

 

c) Care sunt pașii care ar duce la învățarea cu succes gramaticii? 

 

Discuţie 

Cum se desfășoară  

Facilitatorul împarte participanții în perechi și îi lasă să discute liber. În cinci minute, 

răspunsurile posibile pe care le-au dat cursanții ar trebui să fie împărtășite unui grup 

mare. După ce a obținut răspunsurile, facilitatorul scrie afirmațiile corecte pe tablă. 
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Slide-ul nr. 10: 

 

Facilitatorul prezintă acest slide pentru a rezuma materialele învățate anterior.  

 

Slide-ul nr. 11: 

 

Acest slide răspunde la întrebarea despre activitățile care îi conferă cursantului 

oportunități de a utiliza caracteristica gramaticală țintă în mod repetat. 
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Cum se desfășoară  

Facilitatorul scrie întrebarea pe tablă și obține o varietate răspunsuri posibile. 

Țineți minte 

Utilizarea repetată a caracteristicii țintă poate ajuta treptat la consolidarea cunoștințelor 

explicite relevante, făcându-le mai accesibile în timpul practicii. Cu toate acestea, 

activitățile nu ar trebui să devină excesiv de repetitive, deoarece acest lucru ar putea 

compromite implicarea cursantului. Din acest motiv, poate fi oportună împărțirea 

acestor activități în cadrul mai multor lecții.  

 

Slide-ul nr. 12: 

 

Discuție 

Cum se desfășoară  

Facilitatorul le cere participanților să caracterizeze posibilele funcții și trăsături ale 

activităților orientate spre cunoaștere. Participanții pot fi împărțiți în grupuri mici pentru 

a avea discuții scurte. În două minute, facilitatorul îi invită pe aceștia să împărtășească 

ideile cu un grup mai mare. După ce a obținut diverse răspunsuri, facilitatorul scrie pe 

tablă principalele caracteristici. (Anexa 3) 
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Țineți minte 

Facilitatorul ar trebui să menționeze diferiți factori care împiedică activitățile orientate 

spre cunoștere să obțină cele mai bune rezultate (de exemplu, lipsa oportunităților de 

repetiție și feed-back sau prea multă presiune de timp). (Anexa 4) 

 

Slide-ul nr. 13:  

Brainstorming 

 

Acest slide oferă participanților exemple de activități scrise orientate spre cunoaștere 

Cum se desfășoară  

Facilitatorul le poate cere participanților să prezinte cu mai multe idei cu privire la 

subiectul discutat. 
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Slide-urile nr. 14, nr. 15 și nr. 16: 
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Aceste slide-uri oferă participanților exemple de activități orientate spre cunoaștere. 

Cum se desfășoară  

Participanții lucrează în grup și oferă feed-back cu privire la activitățile scrise pe tablă. 

Această parte a sesiunii ar putea implica o analiză a unei pagini cu conținut de gramatică 

dintr-un manual tipic și o evaluare a cantității informațiilor, a activităților și a 

procedurilor furnizate în manual pentru a dezvolta cunoștințe solide și explicite, fiind 

necesare proceduri și activități suplimentare.  Această pagină ar putea fi selectată de 

persoanele care conduc sesiunea, astfel încât să fie relevantă pentru context. 
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Slide-ul nr. 17: 

 

 

Slide-ul final prezintă exemplul unei explicații gramaticale complexe, care poate provoca 

dificultăți cursanților. 

Cum se desfășoară  

Facilitatorul cere membrilor grupului să lucreze împreună și să faciliteze înțelegerea 

conceptului prin explicații mai simple, dar captivante. 
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Anexa 1. 

Pe măsură ce cursanții continuă să folosească cunoștințele explicite pentru a forma 

propoziții noi pe parcursul practicii, GKSC se poate dezvolta treptat. Trebuie remarcat, 

totuși, că aceste cunoștințele explicite nu au prea multă valoare pentru cursanți și că 

ceea ce poate promova în cele din urmă dezvoltarea GKSC este practica care urmează 

stabilirii inițiale a cunoștințelor explicite. În general, profesorii pot promova dezvoltarea 

GKSC prin secvențierea activităților de practică, astfel încât atenția acordată pentru 

concentrarea asupra caracteristicilor gramaticale să fie disponibilă pe măsură ce practica 

se desfășoară. 

 

Anexa 2. 

Regulile gramaticale pot fi uneori lungi și complexe. Ele sunt adesea exprimate într-un 

limbaj dificil și, uneori, necesită cunoștințe prealabile ale elementelor de bază ale 

gramaticii sau ale terminologiei de specialitate. În timp ce cursanții care au mai multă 

experiență sau o pregătire academică mai puternică pot face față, în general, unor astfel 

de reguli gramaticale, cursanții mai puțin experimentați s-ar putea să nu fie întotdeauna 

capabili să înțeleagă exact. Chiar dacă se obține o anumită înțelegere, regulile care sunt 

prea lungi și complicate pot fi inaccesibile în timpul activităților de practică, deoarece 

există o limită cu privire la câte informații poate asimila un cursant într-un anumit 

moment. Acest lucru poate avea un impact asupra capacității cursantului de a 

implementa regulile gramaticale în timpul activităților de practică. 

 

Anexa 3. 

Activitățile orientate către cunoaștere ar trebui să ofere, de asemenea, oportunități de 

feed-back corectiv. Acest lucru se datorează faptului că, după cum s-a explicat mai sus, 

erorile sunt probabile în această etapă a practicii, iar feed-back ul corectiv poate ajuta 

cursanții să înțeleagă și, astfel, să obțină cunoștințe explicite mai precise. 

În plus, activitățile orientate spre cunoaștere nu ar trebui să implice prea multă presiune 

de timp. Acest lucru se datorează faptului că accesul la cunoștințele explicite relevante 
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poate fi totuși lent și poate implica efort și, astfel, cursantul ar putea să nu le 

poată accesa în condiții de presiune de timp. Activitățile gramaticale scrise 

implică, în general, un grad scăzut de presiune de timp, astfel încât se pot face activități 

ideale orientate spre cunoaștere, în special pentru etapele incipiente ale practicii. 

Activitățile orale, precum exercițiile de gramatică, care implică o simplă manipulare a 

caracteristicilor gramaticale, pot fi, de asemenea, potrivite, atâta timp cât oferă suficient 

timp pentru a accesa cunoștințele explicite relevante. 

 

 

Anexa 4 

Cunoștințele explicite necesare ar trebui să fie disponibile înainte de începerea practicii. 

Dacă aceste cunoștințe sunt prea vagi sau inexacte, cursantul 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 activitățile repetitive îi pot deconecta de la 

activitate pe cursanți. În plus, activitățile orientate către cunoaștere nu ar trebui să fie 

prea ușoare sau prea dificile; ele ar trebui să fie prezentate la nivelul de competențe al 

cursanților, stimulându-i și provocându-i. Trebuie evitate exemplele obscure și 

propozițiile care necesită înțelegerea unui limbaj complex (de exemplu, un vocabular 

mai avansat). În cele din urmă, lipsa unei practici suficiente poate constitui, de 

asemenea, o problemă reală. 


