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           Gramatica (morfologia şi sintaxa) sunt un ansamblu de reguli privitoare la modificarea 

cuvintelor şi îmbinarea lor în propoziţii şi fraze. 

           Fără cunoaşterea gramaticii, a regulilor de funcţionare a limbii, limba nu poate fi folosită 

cum trebuie, nu poate servi ca mijloc de comunicare. 

            Ca atare, studiul limbii este unul dintre obiectele de bază ale şcolii generale. Gramatica 

generalizează şi tipizează fenomenele limbii. Unor asemenea însuşiri, caracteristice fenomenelor 

gramaticale obiective, le corespund anumite procese psihice, precum gândirea şi învăţarea. În 

cazul de faţă, elementele principale ale procesului gândirii sunt abstractizarea şi generalizarea, 

corelate cu altele.  

             Trăsătura esenţială a gramaticii este caracterul ei abstract, care constă în faptul că ea 

operează cu noţiuni abstracte, că are elemente comune care stau la baza modificării cuvintelor şi 

a îmbinării lor în propoziţii şi construieşte din ele reguli gramaticale, norme gramaticale. 

             În cadrul studierii gramaticii, operarea cu unităţi abstracte, stabilirea de legi, de reguli, 

care se realizează în învăţământul modern atât pe cale inductivă cât şi deductivă, contribuie la 

dezvoltarea gândirii logice, a gândirii abstracte a elevilor, contribuie, alături de matematică şi 

alte obiecte de învăţământ, în mod deosebit la trecerea gândirii elevilor din stadiul ei concret spre 

o gândire abstractă. 

             Deci, în procesul însuşirii cunoştinţelor ,noţiunilor şi a regulilor gramaticale, elevii 

analizează, diferenţiază, compară, clasifică, generalizează, adică realizează diferite operaţii de 

gândire. 

             Formarea şi dezvoltarea gândirii gramaticale determină îmbogăţirea şi perfecţionarea 

continuă a mijloacelor de exprimare, potrivit legăturii dialectice dintre gândire şi vorbire. Scopul 

final al studierii gramaticii este  aşadar, de a dezvolta exprimarea corectă orală şi scrisă a 

elevilor. 



          În cadrul studierii limbii la clasele I-IV se însuşesc şi unele cunoştinţe de fonetică, iar în 

cadrul studierii gramaticii se stabilesc fireşte raporturile dintre fonetică şi gramatică, ,, raporturi 

care decurg din faptul că sunetele reprezintă aspectul material al cuvintelor” şi împreună sunt 

subsisteme ale sistemului general al limbii. 

           Prin lecţiile de gramatică, copiii se deprind cu consecvenţa şi coerenţa vorbirii (înlănţuirea 

logică a ideilor exprimate în propoziţii şi în fraze). 

            Studierea gramaticii contribuie la dezvoltarea vocabularului elevilor, pe baza raportului 

dintre gramatică şi vocabular care se reflectă în însăşi noţiunea de cuvânt ca unitate lexicală. 

            Studierea gramaticii contribuie totodată şi la activizarea vocabularului pasiv. Pentru a se 

realiza însuşirea de către elevi a unor reguli gramaticale (legate de verb, substantiv etc) se 

foloseşte un material lingvistic bogat: exemple orale sau scrise, analiza unor fragmente din texte 

literare, etc. 

            Aşa cum s-a arătat, predarea gramaticii urmăreşte atât dezvoltarea gândirii, cât şi a 

vorbirii elevilor. La aceasta trebuie să adăugăm şi rolul pe care-l are studiul gramaticii în 

însuşirea de către elevi a deprinderilor de a scrie corect. 

          “Gramatica influenţează regulile scrierii, ortografia şi punctuaţia. Actualele norme 

ortografice se bazează şi pe două principii gramaticale: unul morfologic şi unul sintactic. În ce 

priveşte punctuaţia, ea este considerată, pe drept cuvânt, auxiliarul grafic al sintaxei”.(Gramatica 

limbii romane, vol.I, 1963, pag). 

         Studierea gramaticii este strâns legată şi de citire. Ele se completează reciproc, contribuind 

la însuşirea temeinică de către elevi a cunoştinţelor dintre domeniile respective. Învăţarea 

gramaticii în strânsă legătură cu practica exprimării ajută elevii să cunoască structura limbii 

noastre, lexicul ei bogat, mulţimea şi varietatea de forme care le permit să se exprime în vorbire 

cu cele mai fine nuanţe de sens. Astfel se cultivă  dragostea pentru limba patriei.”  
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