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Introducere 

Slide-ul nr. 2: 

 

 

Citat 

„În comunicarea autentică, în afara clasei de cursanți, gramatica și contextul sunt 

adesea atât de strâns legate încât alegerile gramaticale adecvate pot fi făcute doar dacă 

fac referire la contextul și scopul comunicării” (Nunan, 1998, p.102). 

Cum se desfășoară  

Brainstorming. 

Pentru a crește interesul, facilitatorul scrie citatul pe tablă, apoi așteaptă ca fiecare 

cursant să îl citească. După aceea, participanții sunt invitați să împărtășească idei și să 

se angajeze în discuții. În timpul brainstorming-ului, ideile nu sunt comentate sau 

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

 

Țineți minte 

Această sesiune va include doar activități care implică comunicare orală. 
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Slide-urile nr. 3 și nr. 4: 

 

 

a. Ce tip de activități ar facilita dezvoltarea GKSC? 
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Cum se desfășoară  

Discuţie. 

 

Facilitatorul scrie întrebarea pe tablă și facilitează cooperarea dintre cursanți, 

susținându-le implicarea în activitățile de clasă. Participanții pot lucra împreună sau în 

grupuri mari. După ce a obținut toate răspunsurile, facilitatorul scrie pe tablă definiția 

clară și concisă a activităților de practică comunicativă direcționată. Apoi, al patrulea 

slide ar trebui să fie prezentat pentru a demonstra cele mai comune activități orale 

pentru o practică mai ușoară. 

 

Țineți minte 

Pentru ca GKSC să se dezvolte pe parcursul practicii, este esențial ca participanții să se 

angajeze în utilizarea cunoștințelor lor explicite despre caracteristica gramaticală 

direcționată. Din acest motiv, practica comunicativă ar trebui să continue să încurajeze 

utilizarea acestor cunoștințe explicite. 

De asemenea, puteți sublinia că  prin folosirea dialogurilor se poate preda gramatica 

efficient. „Folosirea dialogurilor în predarea gramaticii este utilă, deoarece utilizarea 

dialogurilor se potrivește, în general, cu așteptările cursanților cu privire la modul în care 

limbajul este folosit în lumea reală: oamenii folosesc limbajul în primul rând pentru a 

vorbi între ei” (Thornbury, 1999). 
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Slide-ul nr. 5: 

 

Afirmație 

Numai atunci când cunoștințele explicite sunt exacte și complete, etapa de practică 

comunicativă direcționată poate începe. 

Cum se desfășoară  

Facilitatorul scrie afirmația pe tablă pentru a sublinia importanța combinării activităților 

de practică comunicativă direcționate cu cele orientate spre cunoaștere. (Anexa 1) 
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Slide-ul nr. 6: 

 

b) Care sunt principalele caracteristici ale activităților de comunicare direcționată? 

Discuţie. 

 

Cum se procedează 

Facilitatorul poate împărți o clasă în grupuri mici. Participanții ar trebui să răspundă, 

împărtățindu-și ideile tuturor. După ce au ascultat opțiunile propuse, facilitatorul arată 

răspunsurile corecte pe tablă. (Anexa 2) 

 

Țineți minte 

Trebuie remarcat faptul că rolul cunoștințelor explicite este la fel de important ca 

întotdeauna în această etapă finală a practicii, deoarece cunoștințele explicite le permit 

cursanților să construiască propoziții corecte. Acest lucru este important deoarece 

cursanții pot fi uneori prea absorbiți de conversație în timpul acestor activități și uită că 

scopul principal este Acela de a-și îmbunătăți gramatica. 
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Slide-ul nr. 7: 

 

c)  Ce proporție din lecție ar trebui să fie alocată pentru: (1) prezentarea regulilor 

gramaticale; (2) activități orientate către cunoaștere; și (3) activități de comunicare 

direcționată? 

 

Cum se desfășoară  

Dezbatere. 

Facilitatorul invită participanții să lucreze în grupuri mari și lasă fiecare grup să aibă 

discuții scurte. Scopul principal al exercițiului este de a declanșa o dezbatere cu privire 

la proporția în schimbarea activităților comunicative orientate spre cunoaștere și cele 

direcționate pe tot parcursul învățării. Participanții ar trebui să dezbată, de pe poziții 

opuse, aceeași problemă. Se alternează dezbaterea. Scopul exercițiului este de a explora 

cât mai multe aspecte relevante ale problemei. 

Ajutorul vizual ar putea fi folosit pentru a arăta că activitățile nu sunt doar orientate 

către cunoaștere, sau doar communicative, direcționate, ci reprezintă un continuum. 
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Țineți minte 

Fără dobândirea corespunzătoare a cunoștințelor explicite și o perioadă de timp corect 

alocată practicării activităților orientate spre cunoaștere, cursanții vor fi lipsiți de un 

progres stabil de învățare. (Anexa 3) 

 

Slide-ul nr. 8: 

 

Prezentare. 

Facilitatorul invită participanții să-și împărtășească ideile despre conținutul slide-ului. 

 

Cum se desfășoară 

Facilitatorul oferă participanților timp pentru a discuta despre posibilii factori care pot 

contribui la captarea  atenției necesare pentru a se concentra asupra caracteristicii țintă 

în timpul practicii și pentru a-și prezenta ideile în fața grupului. 

După ce au încheiat discuțiile scurte, participanții își raportează răspunsurile. Ei pot crea 

prezentări scurte în jurul ideilor la care s-au gândit și pot alege un leader care să prezinte 

despre ceea ce au discutat. 
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Apoi, facilitatorul arată slide-ul corespunzător pentru a sublinia cât de important este să 

se facă o selecție informată a activităților comunicative direcționate și care factori au cel 

mai semnificativ impact cu privire la atenția acordată unei activități. 

 

Slide-ul nr. 9: 

 

 

Cum se desfășoară  

Facilitatorul arată pasajul scurt al textului care conține cuvinte fără sens, înlocuindu-le 

pe cele corecte. Participanții sunt invitați să corecteze greșelile. Acest exercițiu se poate 

face cu un grup mare. 

Versiunea corectă a textului. 

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 mai puțin 

solicitantă în fazele inițiale ale acesteia, să nu fie adecvată, deoarece practica 

comunicativă direcționată se schimbă către activități mai complexe. 
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Pe măsură ce practica comunicativă direcționată progresează, activitățile nu 

ar trebui să mai reflecte îndeaproape comunicarea orală în mediile de zi cu zi. 

Se poate aștepta ca astfel de activități să ofere doar obstacole pentru a-i pregătiți pe 

cursanți pentru cerințele atenționale. 

Astfel, aceste activități joacă un rol fundamental în atingerea scopurilor practicii. 

 

Slide-ul nr. 10: 

 

Cum se desfășoară  

 

Facilitatorul împarte participanții în grupuri mici și le cere să aleagă orice regulă 

gramaticală. Aceștia ar trebui să discute despre conținutul și durata sesiunilor de 

predare, care le-ar oferi cursanților oportunități de a folosi cunoștințele dobândite într-

un mod fluent, automat și precis, într-un mod rapid și în timp util, răspunzând la 

evenimente și/sau comentarii în timp real. 
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Slide-urile nr. 11-14: 
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Aceste slide-uri pot fi folosite ca activități  extra pentru a distra participanții și pentru a 

le oferi exemple grozave, care pot rupe monotonia sarcinilor de învățare. (Anexa 4) 
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Slide-ul nr. 15: 

Acest slide invită participanții să se gândească la diverse activități comunicative care pot 

fi utilizate în timpul cursului. 
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Anexa 1 

Pentru ca GKSC să se dezvolte pe parcursul practicii, este esențial ca participanții să se 

angajeze în utilizarea cunoștințelor lor explicite despre caracteristica gramaticală țintă. 

Din acest motiv, practica comunicativă direcționată ar trebui să continue să încurajeze 

utilizarea acestor cunoștințe explicite. Pe măsură ce cursantul continuă să acceseze și să 

implementeze aceste cunoștințe, se poate aștepta ca efortul cognitiv și viteza pe care le 

necesită această sarcină să scadă treptat. 

 

Anexa 2 

Practica comunicativă direcționată timpurie ar trebui să includă activități care necesită 

mai puțină atenție, care pot fi realizate, de exemplu, cu o mai puțină presiune de timp, 

cu un nivel de spontaneitate mai scăzut și cu o forță de concentrare direcționată pe 

formă. Activități precum exercițiile de comunicare pot face ca un candidat să fie eficient 

în această etapă de practică. 

Pentru ca practica să fie eficientă, ea ar trebui să reproducă condițiile de procesare pe 

care le vor întâlni cursanții în timpul comunicării în comunicarea cu ceilalți. Pe măsură 

ce practica comunicativă direcționată progresează, activitățile ar trebui să reflecte mai 

îndeaproape comunicarea orală în mediile de zi cu zi. 

 

Anexa 3 

Tipul ideal de practică ar cuprinde activități care creează oportunități de utilizare a limbii 

în medii care seamănă cu cele ale comunicării de zi cu zi în afara sălii de curs. Cu toate 

acestea, astfel de activități nu reprezintă o alegere bună la începutul etapei de practică 

comunicativă direcționată. Și aceasta din cauza faptului că astfel de activități solicită 

destul de mult atenția la diferite niveluri, dincolo de utilizarea elementelor de gramatică 

(de exemplu, conținutul mesajului, vocabularul, pronunția etc.), iar cursantul poate fi 

lipsit de resursele atenționale de care are foarte mare nevoie ca să se concentreze 

asupra trăsăturii gramaticale țintă în această etapă a practicii. 

La început, pot fi oferite activități care necesită o atenție mai mică, astfel încât cursantul 

să se poată concentra cu ușurință asupra caracteristicii gramaticale țintă. Ulterior, 

activitățile pot deveni mult mai complexe, astfel încât o atenție mai mică să fie acordată 

gramaticii. Acest lucru îl poate împinge pe cursant să-și dezvolte capacitatea de a-și 
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accesa cunoștințele explicite în condiții din ce în ce mai solicitante și, astfel, 

să servească drept pregătire pentru cerințele unei comunicări fluente, de zi 

cu zi. De aceea, activitățile  

 

 

orientate spre cunoaștere ar trebui utilizate în stadiul incipient al procesului de învățare, 

urmate de activități comunicative mai simple și mai puțin solicitante. 

Anexa 4 

Dialoguri folosite în predarea gramaticii. 

 

În prima lecție eșantion, Scott Thornbury folosește un dialog scris pentru a preda prezentul 
simplu pentru începători: În cadrul lecției, profesorul a ales următorul dialog înregistrat, 
dialog folosit ca introducere, cu adverbe de frecvență (ex. de obicei, întotdeauna) unui grup 
de începători (1999, p.73). 

 

Joe: Ce faci în weekend? 

David: Ei bine, depinde. În timpul anului școlar, de obicei, trebuie să învăț sâmbăta.  

J: Și duminica? 

D: Ei bine, întotdeauna luăm prânzul împreună, adică cu toată familia. Apoi, după prânz, mă 
duc uneori în parc să mă întâlnesc cu prietenii mei. 

J: Ooo? Ce faci acolo? 

D: Jucăm fotbal, ne plimbăm sau pur și simplu vorbim. După aceea, ies în oraș. De obicei, 
merg la film. 

J: Cât de des ieși din oraș? 

D: Cam o dată pe lună. Unchiul meu are o fermă mică în munți, așa că uneori merg acolo. 

J: Interesant. Te duci singur? 

D: Nu, cu mama mea, cu cele două surori ale mele și câțiva dintre prietenii noștri merg și ei, 
de obicei. 

J: Dar de ce te duci acolo? 

D: Pentru o mulțime de lucruri: copaci verzi, aer curat șimai puțini oameni. 

J: Oh, la fel ca în Los Angeles! 

D: Ha, ha! Ce glumă bună! 
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Thornbury explică etapele astfel: 

În prima etapă, profesorul le spune cursanților că vor asculta o conversație între doi prieteni. 

Apoi, le cere elevilor să-și închidă cărțile și să asculte prima parte a conversației și pentru a 

răspunde la această întrebare: Despre ce vorbesc: weekendul trecut, weekendul următor 

sau despre fiecare weekend? În a doua etapă, odată ce a stabilit că în conversație este vorba 

despre fiecare weekend, le va cere cursanților să asculte întreaga conversație și să pună 

cuvintele în ordinea în care le aud: filme, a conduce, fotbal, a ieși, a studia, prânz, parc, 

plimbare. În a treia etapă, formatorul îi întreabă pe cursanți dacă îi pot spune pe care dintre 

activitățile din listă le face David sâmbăta, duminica și pe care aproximativ o dată pe lună. 

În a patra etapă, formatorul le cere cursanților să asculte următoarele cuvinte și să le 

potrivească cu cuvintele din lista scrisă pe tablă: de obicei, întotdeauna, uneori. De exemplu: 

de obicei    a studia      întotdeauna   a lua prânzul       uneori          a merge       în parc 

 

În etapa a cincea, profesorul le cere cursanților să-și concentreze atenția asupra a două sau 

trei dintre aceste propoziții și să-i spună exact ce spune vorbitorul. De exemplu: 

Noi întotdeauna luăm prânzul împreună. 

Eu uneori merg în parc. 

 

În etapa a șasea, profesorul atrage atenția cursantilor asupra structurii, subliniind verbele și 

explicând că prezentul simplu este folosit pentru activități de rutină, cu o anumită frecvență 

de timp. În etapa a șaptea, formatorul le cere cursanților să mai scrie două sau trei propoziții 

despre David, folosind modelul de mai sus, adică subiect + adverb + verb +... 

 

În etapa a opta, cursanții ascultă din nou conversația și își verifică răspunsurile date la etapa 

a șaptea, iar în etapa finală, formatorul îi invită pe cursanți să scrie patru sau cinci propoziții 

despre ei înșiși folosind modelul evidențiat în etapa a șasea (Thornbury, 1999, p.73-74). 

 

„Ceea ce este important în acest exercițiu este să alegeți un text cu o frecvență mare de 

evidențiere a elementului de gramatică vizat. Acest lucru îi va ajuta pe cursanți să observe 

noul element și îi poate determina să elaboreze regulile prin inducție” (Thornbury, 1999, 

p.75). „Prin conversații, gramatica poate fi insușită cu ușurință și va facilita perceperea mai 

bună a regulilor de către cursant. ―Predarea comunicativă și predarea gramaticii nu se 

exclud reciproc, ci se corelează” (Azar, 2006, p.3). 
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În cel de-al doilea exemplu de lecție, David Riddell predă două timpuri în limba engleză într-

un singur context: 

Bertrand este francez și trăiește și lucrează în nordul Franței. Engleza lui este foarte bună 

pentru că o studiază la școală și o folosește în meseria sa. În urmă cu câteva luni, a mers 

pentru prima dată la San Francisco pentru a vizita niște prieteni pe care i-a întâlnit în Franța 

acum câțiva ani. A stat acolo o săptămână și, în acel timp, Bertrand și prietenii lui au fost 

foarte ocupați – au vizitat Fisherman's Wharf, au mers cu telecabina, au văzut leii de mare 

lângă Pier 39, au mâncat în fiecare zi în restaurante diferite, au urcat pe jos dealuri abrupte 

și au făcut o mulțime de cumpărături în fantasticele magazine universale. Și, desigur, au 

făcut o mulțime de fotografii. 

Într-o seară, la cină, Bertrand și prietenii lui - Marie, Marianne și Norbert - luau cina când a 

sunat alarma de incendiu, dar chelnerii nu păreau să fie îngrijorați și au continuat să 

servească. Toți cei din jurul lor au continuat să mănânce. Ei au considerat că totul este atât 

de ciudat, toată lumea continuă să mănânce, chiar dacă suna alarma de incendiu. 

Bertrand și prietenii lui s-au hotărât să iasă repede din restaurant, dar în momentul în care 

au ieșit pe ușă au văzut un panou la intrare care avertizează clienții că va avea loc un test de 

alarmă de incendiu în acea seară și ar trebui să îl ignore. Bertrand și prietenii săi s-au așezat 

din nou la masă, în liniște, pentru a-și continua cina și simțindu-se puțin jenați (adaptat din 

Teaching English as a Foreign Language, David Riddell). 

Riddell explică etapele astfel: 

În prima etapă, formatorul întreabă dacă cineva a fost/ar dori să meargă la San Francisco. 

Dacă cineva dorește, le poate spune celorlalți despre această dorință. Dacă nimeni nu vrea, 

atunci doritorii pot spune celorlalți cum își imaginează că este orașul San Francisco. Ca 

alternativă, formatorul arată imagini din San Francisco pentru a determina cursanții să 

vorbească despre acest subiect. 

În etapa a doua, formatorul le spune cursanților că vor citi despre Bertrand, cel care a vizitat 

San Francisco. 

Ei citesc textul și răspund la întrebări: 

De ce a vizitat Bertrand San Francisco? 

Cu câți prieteni era? 

De ce au încetat să mănânce? 
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Și-au terminat cina mai târziu? 

 

 

În cea de-a treia etapă, profesorul evidențiază propoziția din text: Luau cina când a sunat 

alarma de incendiu. 

În a patra etapă, formatorul le cere cursanților să găsească în text alte exemple de verbe la 

timpul trecut, să le sublinieze și să discute despre utilizarea acestui timp în perechi sau în 

grupuri mici. 

În etapa a cincea, se fac următoarele precizări. 

În acest exemplu, folosim două forme verbale – verbe la trecut, aspectul continuu și aspectul 

simplu. În această propoziție, luau cina înainte de a suna alarma de incendiu și poate sau nu 

au continuat după. Astfel, aspectul simplu întrerupe aspectul contiuu. 

În cea de-a șasea etapă, formatorul le cere cursanțior să scrie propoziții folosind aceste două 
aspecte ale trecutului (2003, p.43-44). 

Prin context, cursanții vor vedea mai bine cum sunt folosite modelele gramaticale, iar 
contextul îi va ajuta să înțeleagă cum să folosească formele și structurile gramaticale. 

 

Implementarea activităților de împărtășire a opiniilor.  

Jocul AI DORI (pentru activitățile online, cât și față în față) este ideal pentru a-i face pe 

participanți să se cunoască reciproc, poate fi un joc de elemente de gramatică și care, 

pe lângă a fi provocator de chicoteli, consolidează lecțiile predate recent. Jocul este 

destul de simplu, realizat prin întrebări și răspunsuri simple. Utilizarea principală a 

acestui joc în sala de curs duce la exersarea condiționalelor cu ajutor discutării unor 

situații ipotetice (ai vrea/ai dori): Preferi să fii înțepat de o albină sau să fii mușcat de 

un păianjen?  

Ai prefera să dansezi în fața a zece mii de oameni sau în fața președintelui Statelor 

Unite?  

Comparativul va fi întâlnit frecvent de către cursanți în interacțiunea cu vorbitorii nativi 

ai unei limbi străine. De asemenea, vor exersa mai mult folosind verbe în contexte 
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diferite. Formatorul poate cere cursanților să joace acest joc în perechi, în 

grupuri sau într-un singur grup. Pregătiți din timp întrebări și oferiți liste 

cursanților sau dați-le  

 

libertatea de a-și dezvolta imaginația cu jocul freestyle. Oricum, o modalitate grozavă 

de a adăuga un alt element complicat la acest joc este să verificați câți cursanți ar 

prefera să facă un lucru spre deosebire de ceilalți după ce au jucat o perioadă de timp. 

De exemplu, formatorul ar putea întreba o cursantă: „Sara, câți dintre colegii tăi 

preferă să danseze în fața președintelui Statelor Unite?” Apoi aceasta trebuie să vă 

spună exact câți colegi au ales această opțiune în grupul ei sau în clasă. 

 


