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Lumea în jurul nostru se schimbă. Copii pe care îi educăm au alt fel de a vedea viaţa. Ei nu 

mai citesc, nu se mai joacă în aer liber. Cea mai mare parte a timpului şi-o petrec în faţa 
calculatorului şi a televizorului. Elevii noştri nu mai au răbdare, cer recompense imediate, vor ca 
activităţile la clasă să fie cât mai antrenante şi mai interesante, se plictisesc repede.  

Noi nu îi educăm numai pentru a face faţă mediului social de acum, ci pentru a se adapta la 
o lume în permanentă schimbare. Ei trebuie să fie capabili să îşi câştige existenţa şi peste 
douăzeci de ani, când vor fi adulţi. De aceea trebuie să avem în vedere evoluţia societăţii. 
Suntem, şi vom fi din ce în ce mai mult, o planetă multinaţională, în care graniţele între oameni 
vor fi numai politice, şi nu fizice, o lume multilingvistă. Suntem, şi vom fi din ce în ce mai mult, 
o lume dominată de comunicarea prin mijloace electronice, o lume dominată de calculator, o 
lume industrializată.  

De aceea sistemul de învăţământ trebuie să se adapteze, şi modului în care gândesc şi 
recepţionează informaţiile elevii din ziua de astăzi, şi lumii în permanentă schimbare. 
Conţinuturile trebuie să fie axate pe nevoile lor, nu numai pe cele actuale, dar, mai ales, pe cele 
viitoare. Iar tehnicile de predare-învăţare trebuie să se armonizeze cu modul în care gândesc 
copiii de astăzi.  

În acest context, învăţarea unei limbi străine este o necesitate, deoarece cunoaşterea unei 
limbi străine este un lucru esenţial în comunicarea între oameni din ţări diferite. Ea reprezintă o 
poartă deschisă spre autoeducaţie şi educaţie permanentă şi, totodată, reprezintă un atu în inserţia 
pe piaţa muncii, fie în ţara noastră, unde există din ce în ce mai multe instituţii multinaţionale, fie 
în străinătate, unde se câştigă mai mulţi bani. Dintre toate limbile, limba engleză este limba 
vorbită oficial în cincizeci şi patru de state, şi este considerată, neoficial, „limbă globală”, fiind 
cea mai studiată, ca limbă secundară, în lume.  

Abordarea comunicativă a predării limbii engleze este un mod de predare-învăţare care 
pune accentul pe interacţiune, şi ca metodă de studiu, şi ca scop final al studiului. Ea este 
considerată mai degrabă o cale de a preda, şi nu o metodă. Elevii sunt încurajaţi să îşi dezvolte 
capacitatea de comunicare, ceea ce înseamnă că îşi întrebuinţează cunoştinţele de limbă într-un 
context social, prin şi pentru interacţiune. Această abordare diferă enorm faţă de metoda audio-
lingvistică, clasică, care foloseşte repetiţia şi exersarea separată a diverselor abilităţi lingvistice.  

Conform lui David Nuan, principiile actului educaţional bazat pe comunicare sunt:  
1 accentul pe a învăţa să comunice în limba ţintă; 
2 introducerea unor texte autentice în situaţiile de învăţare; 
3 oferirea posibilităţii ca elevii să se poată concentra nu numai asupra limbii, dar şi asupra 

procesului de învăţare în sine; 
4 accentul pe experienţele personale ale elevilor, ca elemente importante ce contribuie la 

învăţarea în clasă; 
5 legătura dintre învăţarea limbii în clasă şi activităţi dinafara clasei.  
Învăţarea bazată pe comunicare utilizează, cu precădere, activităţi de învăţare precum: 

jocuri de rol, interviuri, texte lacunare, jocuri, sondaje, lucru în echipă sau în grup, învăţare prin 
predare.  

Din punctul meu de vedere, a cunoaşte o limbă străină înseamnă, în primul rând, a fi 
capabil să comunici în acea limbă. De aceea consider că învăţarea bazată pe comunicare este 



esenţială. Chiar dacă elevii nu cunosc perfect limba respectivă, nu cunosc toate regulile de 
gramatică, sau nu ştiu să scrie impecabil, faptul că pot să comunice reprezintă un mare atu pentru 
ei. Vor reuşi să îşi găsească de lucru, vor putea să se facă înţeleşi oriunde se vor duce.  

Putând să comunice şi înţelegând ce se vorbeşte în jurul lor, elevilor le va fi foarte uşor, în 
viitor, să perfecteze ceea ce ştiu şi să ajungă extrem de buni cunoscători ai limbii studiate. Eu 
consider că regulile ar trebui să structureze elementele pe care elevii le-au acumulat, intuitiv, 
prin comunicare. Dacă elevii învaţă lista verbelor neregulate, dar nu au idee ce reprezintă acele 
cuvinte pe care le-au învăţat, ei au făcut o muncă în zadar. Dacă învaţă pe de rost cuvinte, dar nu 
le asociază, cu nume de filme, cu elemente din jocuri, cu versuri din cântece, pentru a crea un 
lanţ de amintiri solide, ei le vor uita.  

Este esenţial ca învăţarea să se întemeieze pe formarea unor competenţe, nu pe asimilarea 
unor cunoştinţe. Este esenţial ca învăţarea unei limbi moderne să fie bazată pe utilizarea ei, fie 
prin a asculta o muzică, fie prin a vorbi pe o reţea de socializare, fie prin a viziona un film. Ideal 
ar fi ca elevii să ajungă să citească în acea limbă. Dar nu să citească un articol, un paragraf, ca la 
şcoală, ci romane întregi. O limbă nu înseamnă numai un mod de comunicare oarecum diferit, ci 
o cultură diferită, un mod de a gândi uşor diferit. Cu cât avem mai mult contact cu acea limbă, cu 
atât ne este mai uşor să o înţelegem şi să o cunoaştem – deoarece ea ne devine familiară.  

Este uşor şi frumos să înveţi o limbă străină. Sunt extrem de multe metode amuzante, 
plăcute; metode prin care elevii învaţă fără să aibă senzaţia că fac un efort, ci jucându-se, 
distrându-se. De asemenea, învăţarea unei limbi străine este extrem de importantă, pentru că  le 
oferă mii de perspective în viitor. Într-o lume în permanentă schimbare, trebuie să pregătim 
viitori oameni capabili să se adapteze, capabili de autoeducaţie şi de educaţie permanentă. 
Oameni care pot pleca oriunde pentru a îşi câştiga traiul. Oameni care se pricep să comunice şi 
să îşi croiască drum în viaţă. De aceea, învăţarea prin şi pentru comunicare este o tehnică şi un 
instrument perfect adaptat elevului modern, dar şi evoluţiei societăţii moderne.  
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