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Oriunde am căuta problema de fond a învăţării unei 
limbi (în cazul de faţă, a limbii române) este a metodei 
abordate. Această căutare a unui “extract lesnicios al 
sistemului de învăţătură“”1 mi-a fost dat s-o observ 
de curând în situaţia unui american care vreme de 
două luni s-a perindat prin România de la un profesor 
de limbă română la altul până când a renunţat. Era 
interesat de metoda prin care poate fi învăţată limba, 
(ultra)rapid şi eficient. Mediul on-line este plin de 
astfel de metode care garantează învăţarea unei limbi 
în chiar două săptămâni. Ciudat, limba română nu se 
regăseşte printre limbile care ar putea fi învăţate în două 
săptămâni. Articolul de faţă nu este despre un rapid, 
eficient şi lesnicios extract al sistemului de învăţătură 
a limbii române. Deşi, sigur că ne-am fi dorit să fim în 
situaţia bătrânului dascăl din Cum am învăţat româneşte 
care “doborât sub grindina laudelor şi a aferimilor, se 

lăsase pe un scaun, unde-l împrejuraseră copiii, ameţit, 
răpit, cuprins ca acel împărat roman ce striga la moartea 
sa: Je sens que je deviens dieu!”2.

Am tras cu ochiul la alţii mai pricepuţi ca să văd 
care sunt metodele pe care se bazează. Într-o interesantă 
carte, Formarea deprinderilor de limbă străină, autoarea 
Wilga M. Rivers încearcă să prezinte diverse modalităţi 
de predare a unei limbi străine. Am să rezum situaţiile 
prezentate pe mai multe pagini, de către autoare. 

Într-o primă situatie, profesorul (numit) A care 
cere copiilor să memorizeze cuvinte noi, apoi să 
citească şi să traducă un text în limba respectivă, extrage 
reguli gramaticale pe care le aplică, prin comparaţie, 
la gramatica limbii materne şi la cea a limbii străine 
studiate şi încheie cu exerciţii de completare a spaţiilor 
goale. Inconvenient: elevii deformează sensul originar 
atunci când realizează o traducere, vorbesc foarte 
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puţin în limba respectivă, tot demersul se limitează 
la pronunţarea (adeseori incorectă) a unor cuvinte şi 
expresii izolate. 

Situaţia numărul 2: Profesorul B foloseşte ilustraţii 
pentru învăţarea aceloraşi cuvinte noi, vorbeşte exclusiv 
în limba străină care urmează să fie studiată, citeşte un 
fragment din care adresează întrebări elevilor şi încheie 
ora într-un mod atractiv pentru elevi, cu un cântec. 

Situaţia numărul 3: Profesorul C foloseşte pentru 
învăţarea cuvintelor noi, citirea unui text accesibil, 
cu un vocabular limitat şi explicat în limba străină, la 
notele de subsol. Textul conţine o poveste amuzantă, pe 
care profesorul o explică prin fraze simple; de asemenea, 
foloseşte lectura cu intonaţie, le cere elevilor să citească 
din textul respectiv cât mai mult şi apoi să răspundă 
la întrebări. În demersul său, profesorul foloseşte atât 
limba maternă, cât şi pe cea străină. 

Situaţia numărul 4: Profesorul D cere elevilor să 
repete în cor propoziţiile enunţate de el; expresiile 
sunt învăţate folosind dialogul bazat pe imaginarea de 
situaţii. După repetare în cor şi memorizare, se aplică 
metoda conversaţiei în perechi şi apoi exerciţiile–model, 
copierea exerciţiilor structurale. 

Scopul urmărit de fiecare profesor este diferit: 
cunoaşterea gramaticii (pentru profesorul A), dorinţa 
(profesorului B) de a vorbi, înţelege şi gândi în limba 
studiată, formarea deprinderii de a citi şi înţelege un text 
citit într-o limbă străină (pentru profesorul C), dorinţa 
de a reuni toate aceste scopuri, enunţate de profesorii , 
A, B şi C: ascultare, exprimare orală, citire şi scriere (de 
către profesorul D)3.

Wilga Rivers identifică metoda folosită de către 
profesorul A ca fiind cea a traducerii gramaticale 
(The Grammar-Translation Method), şi identifică 
neajunsurile acestei metode în obiectivele limitate, în 
excesul de memorizare a unor reguli, excepţii, paradigme 
sau liste de cuvinte, în lipsa de imaginaţie a profesorului 
care urmăreşte permanent manualul, şi, în general, în 
neglijarea pronunţiei, a intonaţiei, a deprinderilor de 
comunicare, a folosirii active a limbii în exprimarea 
propriilor idei (ocaziile de folosire a limbii fiind extrem 
de rare)4.

Metoda profesorului C, a lecturii (the Reading 
Method)5, are drept scop dobândirea deprinderii 
de a citi în limba străină “cu înţelegerea directă a 
sensului”; studiul începe cu o perioadă de iniţiere în 
sistemul fonetic al limbii, continuată prin citirea cu 
voce tare, adresarea de întrebări şi răspunsuri. Metoda 
practică lectura intensivă (pentru însuşirea gramaticii, 
a vocabularului şi pentru înţelegerea conţinutului 
propoziţiilor) şi lectura extensivă. Neajunsurile metodei 
au fost identificate în capacitatea redusă de a înţelege şi 
de a vorbi limba respectivă.

Metoda directă (Direct Method) 6, cea de a doua 
în ordinea autoarei (am lăsat-o special la sfârşit, fiind 
metoda cu cel mai mare grad de impact), include 

metodele “orale” şi “naturale”, presupune învăţarea 
limbii prin asocierea cuvântului cu acţiunea, fără 
folosirea limbii materne, scopul declarat fiind acela 
de gândi în limba respectivă. Partea fonetică are un 
loc privilegiat în această metodă, acesta fiind motivul 
pentru care se începe cu o perioadă dedicată exclusiv 
învăţării sunetelor. Metoda (pe care Wilga Rivers nu 
o numeşte) este cea ostensibilă, utilizându-se pentru 
început, obiectele din clasă, apoi situaţiile obişnuite de 
viaţă (explicaţiile se fac prin mimică, prin scheci sau în 
limba străină); gramatica este învăţată prin practicarea 
limbii, vizându-se în exclusivitate aspectul ei funcţional. 
Cu toate acestea, metoda prezintă neajunsuri, detectate 
în “dezvoltarea unei vorbiri fluente, dar incorecte, cu 
structuri ale limbii materne redate prin cuvinte străine”7. 
Având în vedere eficienţa ei, metoda a fost îmbunătăţită 
prin utilizarea câtorva explicaţii gramaticale în limba 
maternă, exersarea practică a structurilor gramaticale, 
traducerea ocazională, practicându-se aşadar un soi de 
metodă eclectică8.

Mediul on-line este plin de remake-uri ale metodei 
directe, fiecare garantând rapiditatea şi eficienţa. Într-
un program de succes ca Helen Doron se regăseşte, cu 
îmbunătăţiri, metoda directă. Helen Doron9 are vedere 
stilurile diferite de învăţare ale copiilor, se pliază pe 
necesităţile unor copii de orice vârstă şi de orice nivel, 
aplică programe în funcţie de etapele de învăţare (în 
funcţie de aceste etape sunt elaborate şi materialele 
didactice proprii - seturi de C.D-uri cu cântece, 
dialoguri etc.). În plus, foloseşte tehnici de învăţare 
multisenzorială şi apelează la tehnica modernă (tabletă, 
smartphone). Lucrul extrem de inteligent este că 
apelează la ceea ce copiii folosesc cu plăcere cel mai mult: 
tableta sau smartphonul, aşadar exploatează acelaşi 
filon, dar într-un mod educativ (de altfel, atractivitatea 
unor jocuri educative de felul lui Piticlic stă tot în acest 
tip de strategie); a se vedea în acest sens, Kangi Club 
(joculeţele educative al căror grad de adicţie este –am 
verificat pe propriul copil- la fel cu cel exercitat de alte 
jocuri video) sau Helen Doron Song Club (cântecele şi 
videoclipuri). 

Din aceeaşi trunchi comun al metodei directe, 
există formule care apelează la învăţarea prin ascultare 
şi la subconştient, eludând regulile gramaticale; vezi, în 
acest sens, http://englezadeacasa.ro/?gclid=CN6VjPm
UhdACFVQaGwody40ACA sau formula Ling Fluent. 
Aceasta din urmă constă în utilizarea unor cartonaşe 
(“flashcarduri”), unul conţinând mesajul, celălalt, 
imaginea, şi care au rolul de a accelera memorizarea. 
Sistemul numit “Ling Fluent” garantează învăţarea 
limbii (oferta cuprinde în jur de douăzeci de limbi) în 
două săptămâni (titlul este ofertant şi rezumativ: Noua 
formulă automată Leo Anders ce permite învăţarea 
limbilor străine în două săptămâni)10. Un truc folosit 
de această metodă este învăţarea complexului sonor al 
cuvântului fără a-l lega de sensul său (este succesiunea în 
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care copiii învaţă un cuvânt), lucru care produce o reţea 
de asocieri şi, implicit, accelerarea amintirii cuvântului11.

 Atractivitatea metodelor moderne, unde 
interactivitatea constituie baza învăţării, este 
neîndoielnică, dacă o comparăm cu abordările 
tradiţionale. Un sistem de învăţare a mai multor limbi 
este Duolingo conceput sub forma unei platforme cu 
un număr de 120 de milioane de utilizatori; totul se 
desfăşoară sub forma unor exerciţii complexe de citire, 
ascultare, traducere, întrebări cu mai multe variante 
de răspuns şi evaluare în cursul lecţiei. Noţiunile de 
gramatică sunt predate în strânsă legătură cu vocabularul. 
Sistemul Duolingo are avantajul de a te informa după 
fiecare evaluare, despre nivelul la care te afli. 

Comparând această rapiditate şi eficienţă plus 
interactivitate, nu e de mirare că doritorul de a învăţa 
limba română s-a lăsat păgubaş. Însă, dincolo de 
eficienţa interactivităţii propusă de aceste metode din 
mediul on-line, în care româna nu se regăseşte, există 
o eficienţă, chiar dacă nu în tandem cu o rapiditate 
miraculoasă, a manualelor şi a cursurilor de predare a 
limbii române ca limbă străină. “O repede aruncătură 
de ochi” asupra formulelor în care este abordată limba 
română în ipostaza de limbă străină ne va demonstra că 
eficienţa poate fi legată şi de structură, de aspectul grafic 
în care apare informaţia, de varietatea exerciţiilor. 

În general, majoritatea manualelor încep cu partea 
alocată foneticii (v. manualele unor autori ca Grigore 
Brâncuş, Adriana Ionescu, Manuela Saramandu, Liana 
Pop, Dana Cojocaru, Adam Zsigmond). Organizarea 
predării urmează o succesiune a patru secţiuni: perioada 
orală, citirea şi scrierea, gramatica şi vocabularul şi, 
în final, vorbirea fluentă12. Rolul acestei perioade 
orale constă în depăşirea fenomenelor de interferenţă 
dintre sunetele limbii materne si sunetele limbii-ţintă, 
fenomene cauzate de automatismele de pronunţare ale 
sunetelor din limba maternă13. 

V. Şerban şi Liliana Ardelean propun ca structura 
predării şi învăţării unui fenomen gramatical să cuprindă 
cinci etape:1. Dialog pregătitor cu semantizarea 
complete a formelor. 2. Prezentarea formelor în 
context (faza de structurare). 3. Exerciţii structurale 
de fixare (faza de exersare). 4. Exerciţii funcţionale 
(faza de generalizare). 5. Integrarea fenomenului în 
microconversaţie (formarea deprinderilor)14. În general, 
manualele urmează această linie, iar structurile de 
limbă sunt predate în strânsă legătură cu elementele de 
vocabular şi de gramatică şi exemplificate pe texte. 

Ca structură, Manualul de limba română pentru 
studenţii străini al autorilor Grigore Brâncuş, Adriana 
Ionescu şi Manuela Saramandu, porneşte de la nişte 
dialoguri, din care sunt extrase anumite structuri 
(micro)conversaţionale (sub semnul Reţineţi), şi clase 
lexico-gramaticale a căror pondere este mai mare în text; 
în partea alocată gramaticii, acestor clase li se prezintă 
paradigma, structura morfematică şi sunt integrate în 

structuri de comunicare). Astfel, în lecţia de început, 
Cine sunteţi dumneavoastră? formulele de prezentare, 
de salut sunt reluate la rubrica Reţineţi, iar în partea 
alocată gramaticii, apar pronumele personal, de politeţe 
şi interogativ în N, verbul a fi la indicativ prezent, 
numeralele cardinale. În lecţia, La cantina, cuvinte din 
câmpul lexical al alimentelor sunt prezentate la rubrica 
Reţineţi, iar forme verbale din text sunt reluate în cadrul 
lecţiei de gramatică şi explicate (de ex. indicativul 
prezent al unor verbe neregulate, modul de formare a 
participiului, alternanţele fonetice care ajută la formarea 
acestora, structura semică a unor prepoziţii cu care apar 
aceste verbe etc.). 

Exerciţiile gramaticale de completare, de 
transformare sunt în general bazate pe modelul: 
întrebare-răspuns, pentru uşurarea înţelegerii sarcinii; 
uneori, în cadrul modelului, sunt trasate desene 
cu rol de reliefare vizuală (spre exemplu, marcarea 
suprasegmentalelor) . În plus, sunt utilizate dictările şi 
compunerile gramaticale.

În Manualul de limba română pentru străini al 
Danielei Kohn structurile de limbă sunt abordate 
din punctul de vedere funcţional şi vizează aspectul 
practic, de aceea sunt oferite “într-un pachet de situaţii 
comunicative cu aplicabilitate imediată. Cu alte cuvinte, 
cursantul nu are nevoie să parcurgă întregul manual 
înainte de a începe să comunice în limba română 
în situaţii cotidiene, ci, după fiecare unitate chiar, 
poate aplica ceea ce a acumulat în unitatea/unităţile 

Sursă foto: https://ivi.md/image/cache/catalog/data/puls-
manual-de-limba-romana-pentru-straini-nivelurile-a1-a2-curs-cd-

daniela-k-29198-1000x1000.jpg
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respective”15. Autoarea are grijă ca utilitatea cursului să 
fie evidenţiată atât de prezenţa unor texte-tip în relaţia 
cu tema abordată: formular deschidere cont (în cadrul 
unei teme ca La bancă), o reţetă (Vin musafirii), un 
anunţ imobiliar (Casa şi mobila), un bilet de tren (În 
drum cu trenul) etc., şi prin crearea unui capitol separat, 
în cadrul fiecărei unităţi, Româna utilă, care prezintă 
structuri gramaticale specifice sau cuvinte folosite 
frecvent. Orice element de gramatică este extras din text 
relaţionându-se cu tema prezentată. Astfel, subcapitolul 
Cadouri, prin întrebarea Cui îi faceţi cadouri? face 
trecerea spre substantivul în G şi D, pronumele 
personal în D, prepoziţii şi locuţiuni prepoziţionale 
cu G16.; subcapitolul dedicat programului săptămânal 
ajută la învăţarea perfectului compus şi a supinului17, 
subcapitolul despre gradele de rudenie se leagă de 
pronumele şi adjectivul posesiv18 etc. O unitate ca 
Saluturi, nume, ţări, oraşe, relaţionează noţiunile 
gramaticale (clasa numeralului) cu cele conversaţionale 
(folosirea numeralului pentru exprimarea vârstei). 
Caietul de exerciţii nu este doar o ilustrare a unităţilor 
cărţii, are el însuşi individualitate aparte, dată nu numai 
tipologia exerciţiilor structurale, de completare, cu 
caracter ludic etc., ci şi de bogăţia ilustraţiilor. 

Manualul de limbă română ca limbă străină, 
având ca autoare pe Elena Platon, Ioana Sonea, şi Dina 
Vâlcu, este pus de la început sub semnul modernităţii şi 
atractivităţii şi însoţit de Caiete didactice. Competenţele 
vizate (ascultare, citire, vorbire, scriere) în cele 
cincisprezece unităţi de învăţare sunt indicate prin 
diferitele ipostaze ale unei “simpatice bufniţe” pe care 
autoarele au numit-o Pufi, şi care însoţeste demersul 
fiecărui cursant19. După cum reiese din prezentarea 
făcută manualului20, acesta urmează modelul unităţilor 
complete, categoria gramaticală fiind asociată temei 
potrivite, iar actul de vorbire, aferent ariei tematice: o 
temă ca locuinţa şi obiectele de mobilier poate fi folosită 
în predarea formelor de plural ale substantivului, 
iar descrierea (de persoane, de îmbrăcăminte) în 
predarea adjectivului. Obiectivele clar formulate sunt 
prezentate într-o casetă pe prima pagină a fiecărei lecţii. 
De exemplu, o lecţie ca A venit presa este un prilej de 
predare a timpului perfect compus, a conjuncţiilor 
subordonatoare şi a unor structuri de limbă ca anul 
trecut, acum doi ani. Toate aceste elemente (gramatică, 
acte de vorbire) sunt puse în caseta menţionată şi 
subordonate modelului comunicativ21. 

Similarităţi întâlnim în Rumänisch auf den ersten 
Blick. Handbuch fȕr Anfänger, a autoarelor Raluca Suciu 
şi Virginia Fazakaş, în cazul utilizării casetei, legătura 
dintre tema dialogului şi clasa lexico-gramaticală; 
de ex., lecţia întâi cu rol de prezentare foloseşte 
pronumele personal în N., verbul a fi la indicativ 
prezent, substantive articulate nehotărât, întrebări/
cuvinte interogative22; programul zilnic şi exprimarea 
orei folosesc numeralul cardinal23; verbul la modul 

conjunctiv şi adverbul de timp se pliază pe o temă ca La 
restaurant24, adjectivele calificative şi posesive sunt puse 
în legătură cu teme ca: învăţarea culorilor, descrierea 
diferitelor obiecte şi alegerea hainelor25. Autoarele 
nu pierd prilejul de a strecura câte un lucru de strictă 
utilitate, în general expresii frecvente în conversaţia de 
zi cu zi; acestea apar sub denumirea: Util. Structura 
fiecărui curs este delimitată prin întrebări. Astfel, 
Ce învăţ azi? prezintă caseta cu obiectivele vizate de 
gramatică şi de conversaţie. Ce citesc azi? cumulează 
dialoguri, fiecare dintre ele urmate de răspunsuri la 
întrebări sau exerciţii cu rol de exersare a noţiunii 
gramaticale vizate de lecţia respectivă. Ce explicaţii am 
la lecţia de azi?este o descriere practică a clasei lexico-
gramaticale (structura morfematică, flexiunea etc.) 
care este apoi introdusă în structuri comunicative; Ce 
exerciţii fac azi? cuprinde exerciţii gramaticale de diverse 
tipuri (de completare, de înlocuire, de transformare, de 
modificare, de exemplificare, compuneri gramaticale 
etc.). Ce vocabular am la lecţia de azi?aduce cuvinte şi 
expresii noi, iar la sfârşitul fiecărei lecţii Ce lucruri utile 
am învăţat? cursantul este o invitat ca, prin sintetizare, 
generalizare şi selecţie, să enumere elementele cu cel mai 
înalt grad de eficienţă din cadrul fiecărei lecţii.

Ponderea gramaticii este diferită de la un curs la 
altul; dacă Daniela Kohn mizează pe surprinderea 
esenţialului, lăsând în sarcina profesorului dozajul de 
explicaţii gramaticale26, în cartea lui Adam Zsigmond, 
ponderea gramaticii este de 100%. Manualele Danei 
Cojocaru, Romanian Grammar (2003) şi apoi You 
can speak Romanian (2006), cu un spaţiu foarte 
generos acordat gramaticii, prezintă avantajul de a 
avea explicaţiile gramaticale şi traducerea cuvintelor şi 
a structurilor de limbă necunoscute, în limba engleză, 
folosită în majoritatea cazurilor ca limbă intermediară. 

 Atractivitatea acestui manual rezidă din prezentarea 
titlurilor, în care legăturile intertextuale sunt explicite; 
To be or to have? To be and to have! este modalitatea prin 
care intră în scenă paradigma de indicativ declinarea 
prezent a verbului a fi27, Say yes, say no pentru a trata 
adverbe şi locuţiuni adverbial de afirmaţie şi de negaţie28, 
Time is money pentru structurile care exprimă timpul29, 
Something old pentru unor pronume nehotărâte şi 
negative30, …and something new pentru adjectivul de 
întărire31 etc. 

Alte manuale îşi concentrează gradul de atractivitate 
în aspectul grafic, care la Daniela Kohn, de exemplu, 
este foarte important. În partea introductivă a cărţii, 
autoarea îşi prezintă felul în care şi-a conceput manualul, 
afirmând că a avut în vedere o fuziune a discursivului 
cu vizualul în vederea construirii unui limbaj integrat. 
În abordarea elementelor de gramatică, se are în 
vedere aspectul vizual, fiind prezentate doar lucrurile 
esenţiale. Aspectul vizual este predominant şi în redarea 
anumitor cuvinte sau expresii. Exerciţiile de ilustrare a 
unor noţiuni gramaticale, semantice învăţate anterior 



   
 t

ra
ns

il
va

ni
a

 1
2/

20
16

56

sau răspunsul la întrebări luate din sfera cotidiană sunt 
aşezate în cadrul unui joc de genul Nu te supăra, frate!. 

Într-o vreme când se vorbeşte despre predominanţa 
sintagmaticului asupra paradigmaticului, deoarece 
nu vorbim cu paradigme izolate, ci cu combinaţii ale 
acestor paradigme  (asta a înţeles şi metoda de succes 
care spune: “nu are sens să înveţi cuvinte separate. 
Trebuie să le poţi utiliza pe loc, altfel nu ţi le vei mai 
aminti”32), când se vehiculează atât de mult modelul 
comunicativ, problema este a integrării în comunicare a 
oricărei structuri gramaticale nou învăţate.

Aşadar un extract lesnicios nu există. Limba 
română pare de multe ori inabordabilă, printr-o serie 
interminabilă (chiar şi pentru studentul român) 
de desinenţe ale substantivelor, de terminaţii ale 
adjectivelor, prin formele neregulate ale substantivelor 
şi verbelor ei, prin supletivism, prin caracterul ei excesiv 
de flexionar. În plus, când lucrurile par să se fi aşezat, 
mai apare o reformă ortografică cu scopul de a spori 
îndârjirea celor care vor s-o înveţe. 
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