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Conversaţia în predarea şi achiziţionarea
limbii române ca limbă străină
de
LUDMILA BRANIŞTE
Among the various language activities used in the process of teaching and
learning the Romanian language as a foreign language, we will focus on the
conversation as a method, not as a matter of study. Having “the dialogue as one of
the main characteristics”, the conversation as a method of acquiring and fastening
the language as an “aim” complies with the principle of active teaching by means of
oral methods and it is still one of the main factors which contribute to the forming of
the linguistic skills. The main aim is not to make the foreign students learn the forms
and the rules of the Romanian language system mechanically, but to help them
become able to extrapolate the acquired knowledge. As any other oral method, the
conversation lesson implies certain steps which are taken according to a certain
protocol, certain conventions. We suggest a methodological plan which, we believe,
should contain the next stages:
Completely manipulative, with the teacher having the prevalent role.
The consolidation of the knowledge, according to the scheme: teacher – student,
student – student with the perception, decodification, reproduction and memorizing
of the statements in microconversations.
Refreshing the knowledge, mainly in a communicative way, by re-using the
vocabulary and the grammatical structures in new contexts and the transition from
the reproductive speech to the productive, free speech.
The improvisation, completely communicative, the most complete type of
conversation, by forming the communicative competence – the free (situational) or
“freed” conversation.
Regardless of the stages and the type of lesson, the conversation is not only
a technique, but also a difficult art which implies the profound knowledge of
the nature of the language and speech, of the psycholinguistic and
psychopedagogical mechanisms which control the verbal communication
processes. Insisting on the conversation method, we will not generalize it.
Without overestimating it, we must admit that it is an activity which fulfils both
the communicative and the interactive function.

„Ipostaza fundamentală a limbajului este o situaţie de dialog”, arată Tatiana
Slama-Cazacu, într-o lucrare a sa mai veche, dar mereu utilă (1968: 58). Acest adevăr, rostit
cu autoritatea ştiinţifică a cunoscutei cercetătoare, ne-a determinat ca, dintre diversele
activităţi de limbaj folosite în procesul predării şi învăţării limbii române ca limbă străină,
cu scopul măririi creativităţii acestor activităţi, să ne îndreptăm atenţia, în prezenta lucrare,
spre procedeul metodologic al conversaţiei, conversaţia nu ca obiect de studiu, ci ca metodă,
aşadar, bazată pe schimbul de replici în vederea realizării unei sarcini didactice. Este,
credem, orientîndu-ne după rezultatele pozitive înregistrate de didactica modernă şi de cele
ale propriei noastre practici, o componentă indispensabilă oricărui proces de învăţare
„ghidată” a limbii române ca limbă străină, proces cu finalitatea-i riguros delimitată, aceea
de a asigura eficienţa actului de comunicare reală. Fără îndoială, intervenţia noastră nu are
pretenţia de a fi prima încercare cu privire la această problemă. Prin importanţa ei în cadrul
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strategiei didactice, ea a trezit curiozitatea multor cercetători. Printre aceştia, se numără şi
membri ai colectivului ieşean, precum Horia Avrămuţ, Radu Rotaru, Nina Apetroaie, Ana
Vrăjitoru, Teodora Irinescu, Iolanda Sterpu şi alţii, care au oferit, prin contribuţiile lor,
soluţii şi orientări pertinente, capabile să ne atingem, prin preţiosul aliaj între „artă şi
tehnică”, scopul activităţii noastre profesionale, acela al unei „comunicări eficiente şi vii”
(Rotaru 1987: 189). Acoperind „condiţia de dialog” (Doca 1988: 59), conversaţia, ca
metodă de însuşire şi de fixare a limbii „scop”, respectă principiul predării active prin
procedee orale şi rămîne unul din factorii principali de formare a deprinderilor şi simţului
limbii. Pentru că, se ştie, obiectivul principal al activităţii noastre nu este acela de a-i face pe
studenţii străini să înveţe, mecanic, formele şi regulile sistemului limbii române, ci de a-i
ajuta să devină capabili să extrapoleze cunoştinţele achiziţionate privitoare la modul de
funcţionare a sistemului limbii române în „comunicarea reală, prin recombinarea” — cităm
din Renzo Titone (1979) —, „a structurilor preexistente în forme noi, determinate de
situaţie”. Iar „situaţia” îi va „determina” să-şi însuşească, prin efort laborios, cunoştinţe de
specialitate şi să-şi formeze deprinderi de activitate corespunzătoare viitoarelor lor profesii.
Ca orice procedeu metodologic oral, conceput şi elaborat potrivit cerinţelor predării
active şi comunicării reale, lecţia de conversaţie presupune o anumită ordine de derulare; ea
se realizează conform unui protocol anume, unui ansamblu de convenţii, care, într-o
progresie adecvată, pe etape, nu va duce la reacţii de inhibiţie contrare comunicării. Pentru
că procedeul activ, participant şi angajant, al conversaţiei, nu este deloc o practică spontană,
ci o strategie comunicativă, atent elaborată, care în stabilirea etapelor ţine seama de
importanţa sistemului predare-învăţare, potrivit căruia studentul străin nu trebuie numai să
primească, ci să-şi aducă şi el, contribuţia, ca factor activ al procesului.
Sprijinindu-ne pe cadrul teoretic de referinţe necesar şi pe propria experienţă,
propunem o schiţă metodologică, ce trebuie, credem, să cuprindă următoarele etape:
1. Cea dintîi, numită complet manipulativă de unii cercetători, cu rolul preponderent
al profesorului, este cea a prezentării textului pe marginea căruia se va efectua tehnica
dialogală. Textul reprezintă pretextul, conţinutul conversaţiei. El trebuie să constituie temă
de interes profesional sau cultural, să cuprindă elemente de provocare a curiozităţii, să fie
adaptat nivelului studenţilor şi să respecte principiul vocabularului minimal. Prezentarea
textului se face prin lectura lui de către profesor, o lectură impecabilă, artistică, întemeiată
nu doar pe acurateţe, ci şi în măsură să producă înţelegerea globală a mesajului scris.
Lectura profesorului duce şi la fixarea acustico-articulatorie, semantică şi optică, formînd
deprinderile de pronunţie corectă, de accent, de intonaţie, de debit, mimică şi de gest, care
aduc, în actul de comunicare, informaţii de ordin intelectual şi afectiv. Lectura textului va fi
reluată de fiecare student (dă bune rezultate şi lectura în cor), însoţită fiind de toate
corelările impuse de situaţiile de fapt.
Această primă activitate, ca toate celelalte, de fapt, se cuvine a fi derulată într-o
ambianţă plăcută, relaxantă. De la primele ore cu studenţii străini, am acordat o mare
importanţă cadrului de desfăşurare a activităţii didactice, străduindu-ne să instituim o
atmosferă prietenească, de bună dispoziţie, necesară unui climat de muncă bazat pe
încredere, calm, răbdare, tact pedagogic, deloc străin, se înţelege, de cerinţa obligatorie a
exigenţei. Prezenţa umană a profesorului, capacitatea lui de a stabili contacte, umorul său
sînt elemente permanent necesare în procesul de predare. Pentru că o învăţare fără dorinţa
de comunicare nu există, iar comunicarea nu poate exista într-o ambianţă rece, artificială.
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2. În cea de a doua etapă, predominant manipulativă, a consolidării cunoştinţelor,
pentru a le forma studenţilor capacitatea de a purta o conversaţie, desfăşurîndu-ne
activitatea pe baza vorbirii dialogate, după schema profesor — cursant, cursant — cursant,
prelucrăm materialul lingvistic de ordin lexical şi gramatical din textul citit, cu permanenta
preocupare nu doar pentru valoarea nemijlocit informaţională, ci şi formativă a acestui
material, pentru a se realiza perceperea, decodarea, reproducerea şi memorizarea
enunţurilor. Microconversaţia este, în această etapă, instrumentul eficace în predarea,
explicarea, exersarea şi fixarea structurilor gramaticale şi a vocabularului, acţiunea
discursivă avînd doar un caracter reproductiv. „Cei care învaţă o limbă străină”, spune
Arnold Linker (1967: 62), „trebuie să asculte, să imite, să reproducă la început sunetele,
cuvintele şi structurile limbii străine”. Prin exerciţii numeroase şi repetate, acordăm o
atenţie sporită îmbinărilor de tip sintagmă, propoziţii, fraze, adică unităţilor sintactice,
deoarece comunicarea nu se realizează prin cuvinte separate, ci prin îmbinările susnumite.
Cursanţii trebuie deprinşi să construiască propoziţii, oricît de elementare ar fi ele la început.
Pentru aceasta, ei sînt chestionaţi în aşa fel încît răspunsurile să nu fie da sau nu, ci să
presupună formularea în propoziţii şi chiar fraze. Se creează astfel iluzia dialogului,
studenţii apropiindu-se, pe cît este posibil în această etapă, de situaţiile reale de comunicare.
Iluzia se accentuează şi mai mult dacă studenţii nu se limitează să răspundă doar la
întrebările profesorului, ci îşi pun unii altora întrebări. Forma colectivă a muncii, folosirea
adecvată a întregii grupe şi a activităţii pe perechi măresc aşa-numitul „timp de vorbire” a
cursantului, atît de important pentru actul comunicării.
3. În cea de a treia etapă, predominant comunicativă, etapa actualizării, are loc o
exploatare dirijată a vocabularului şi structurilor gramaticale învăţate, prin refolosirea
acestora, în contexte noi. Este o etapă importantă, datorită caracterului ei conştient creator,
care, prin exerciţii numeroase, cu respectarea principiului gradării dificultăţilor, înlesneşte
tranziţia de la vorbirea reproductivă la vorbirea liberă, productivă.
Comunicarea în această etapă este generată de o anumită situaţie de vorbire şi este
focalizată asupra unei teme-nucleu, ceea ce nu exclude divagaţiile, abordarea unor teme
secundare, dar obligă la folosirea, cu preponderenţă, a unor cuvinte şi expresii dintr-un
anumit grup tematic într-o anumită situaţie. În consecinţă, se selectează şi se ordonează
materialul lexico-gramatical în funcţie de tematica actelor comunicative şi nu de teme în
general, ca în etapa vorbirii libere. Temele „Prezentarea” sau „Cunoştinţa”, „La magazin”,
„La gară”, „La medic” şi altele, generale, le împărţim în mai multe situaţii. „Prezentarea”,
de exemplu, poate avea loc la curs, la serviciu, pe stradă, într-o vizită etc. şi în funcţie de
persoanele care fac cunoştinţă se schimbă parţial caracterul dialogului. Conţinutul fiecărei
situaţii de comunicare-episod este redat prin unităţi de dialog sau prin microconversaţii,
care corespund intenţiilor de comunicare ale vorbitorilor, această temă putînd ajunge în
etapa finală — a improvizaţiei — s-o numim, etapa vorbirii eliberate, la dezbateri, reportaje.
Profesorul contează pe un transfer automat din partea studenţilor, de la o situaţie dată
la alta similară şi, încurajaţi să recurgă la împrejurări prezentate şi cu alte ocazii, îşi
transferă, prin impulsuri dirijate, capacitatea de conversaţie de la o situaţie la alta, dispunînd
tot mai mult de lexicul necesar. Este, cum am spus, o etapă de bază, care ne arată cum
receptează alocutorul materia ce i se adresează, cum o raportează, adică o înţelege, încît să
devină locutor (emiţător), cum va şti, aşadar, s-o situeze într-un anume context şi s-o
schimbe în funcţie de noile situaţii de comunicare în etapa vorbirii libere. Din punct de
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vedere psihologic, ceea ce realizăm, de-a lungul celor cîteva etape, poate fi exprimat astfel:
trecerea de la discursul direct la discursul raportat şi, apoi, la discursul relatat.
4. În cea de a patra etapă, complet comunicativă, (a improvizării — am numit-o noi)
are loc cel mai complet tip de conversaţie, atingîndu-se dezideratul nostru permanent —
formarea competenţei comunicative. Conversaţia liberă (situativă) sau „eliberată”
(termenul îi aparţine lui Joseph Pignolet [1973: 533]) are loc după o intensă antrenare
lingvistică, studenţii fiind în posesia unui bagaj de cunoştinţe prealabile suficiente, a unui
capital lingvistic, singura bază sigură pentru discuţii.
Concepută ca un mijloc de verificare a eficacităţii fixării şi solidităţii cunoştinţelor
lingvistice achiziţionate, ea se întemeaiză pe exprimare şi nu pe reluare, pe reacţii verbale
cu caracter instantaneu, spontan şi natural. Este o activitate lejeră, nu de învăţare dirijată, cu
un rol diminuat al profesorului — el rămînînd doar un animator — desfăşurată pe marginea
unor evenimente cotidiene sau întîmplătoare din orice domeniu al vieţii (politic, cultural,
ştiinţific), probleme de actualitate, alese în aşa fel încît să trezească interesul şi să stimuleze
imaginaţia cursanţilor şi capacităţile lor creatoare. Potenţial, orice situaţie este în măsură să
provoace o reacţie discursivă, dar, în multitudinea infinită a situaţiilor, există unele care
declanşează puternic comunicarea orală, cu deosebire atunci cînd, într-un cadru cotidian,
apare un element nou, insolit, neobişnuit. În mod curent, situaţiile de comunicare, care
trebuie să fie reale, autentice, sînt luate din viaţa de toate zilele: prezentarea unui prieten,
masa la restaurant, călătoria cu trenul, vizionarea unui spectacol (la cursanţii cu un nivel
avansat se poate recurge la teme din domeniul civilizaţiei şi culturii româneşti). Punerea în
situaţia de comunicare este însoţită de cîteva repere orientative: o listă de cuvinte specifice
cîmpului semantic al temei (sintagme, expresii, grupuri frazeologice) şi de structuri lingvistice
ce urmează a fi utilizate în conversaţie, distribuirea rolurilor (dacă este util), cu evidenţierea
capacităţii profesorului de a „regiza”, de a „juca” împreună cu studenţii rolurile respective şi
utilizarea diferitelor tehnici: dialog inclus, dialog în lanţ, interpretare de roluri, întrebări cu
răspunsuri multiple, descrierea, nararea, compoziţii orale, ajungîndu-se şi la jocuri lingvistice,
concursuri, dezbateri, ghicitori, snoave, mijloace care asigură o construcţie nestereotipă a
orei, menţin trează atenţia şi curiozitatea cursanţilor, alungă oboseala şi elimină neajunsurile
impactului de limbaj.
Indiferent de etape şi de tipul de lecţie, conversaţia nu este doar o tehnică, ci şi artă
dificilă, care presupune o cunoaştere profundă a legităţilor limbii şi vorbirii, a mecanismelor
psiholingvistice şi psihopedagogice, ce guvernează procesele de comunicare verbală şi nu
ignoră multitudinea factorilor implicaţi în sistemul de transmitere şi receptare a actelor
comunicative.
Stăruind, cu aceste cîteva observaţii ale noastre, pe marginea metodei conversaţiei, nu o
vom absolutiza, considerînd-o unică, definitivă, valabilă pentru toate limbile şi în toate
situaţiile. Fără a o supraevalua, trebuie, totuşi, să recunoaştem că este o activitate ce
îndeplineşte şi funcţiile comunicative şi funcţiile interactive. Metoda conversaţiei face parte
din studiul limbajului ca act de comunicare, care corespunde tendinţelor moderne actuale de
predare a limbilor, cu accentul pus pe „elev” (Caré 1976: 27), pe dialog, pe predarea
comunicării şi, în comunicare, pe o abordare psiholingvistică. Făcînd apel la imaginaţie şi
„eliberînd expresia” (Moiran 1982: 57), ea aduce pe primul plan şi impune ca o caracteristică
obligatorie a „schimburilor lingvistice”, autenticitatea. Datorită ei, actul de comunicare este
respectat şi este autentic, ajutîndu-ne să deplasăm accentele de la sistemul limbii (langue) spre
activitatea de vorbire (parole), de la forma scrisă a limbii spre diversele forme ale stilului oral,
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de la însuşirea abstractă a modelelor lingvistice la integrarea lor contextual-situativă.
Folosind-o, avem convingerea că metoda conversaţiei duce la creşterea eficienţei procesului
predării şi învăţării limbii române de către studenţii străini, formîndu-le, progresiv, un mod de
exprimare cît mai eliberat de cel al limbii materne, dezideratul permanent al activităţii
didactice.
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