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 Cuvântul „comunicare“ provine din latinescul communicare și are sensul de „a 
împărtăşi ceva celorlalţi“. Împărtăşind în permanenţă ceva celorlalţi sau nouă înşine, trăim 
într-o continuă stare de comunicare. Mesajul se livrează verbal, non-verbal sau paraverbal. 
Comunicăm prin tot ceea exprimăm ca produs, intenționat sau nu, al civilizației 
comunicaţionale din care facem  parte. Comunicarea este un proces continuu, presupunând o 
interacţiune neîncetată între ființele umane. Niciun fel de activitate, de la banalele activităţi 
ale rutinei cotidiene şi până la cele mai complexe activităţi desfăşurate la nivelul 
organizaţiilor, societăţilor sau culturilor, nu mai pot fi imaginate în afara procesului de 
comunicare. Fascinantă, comunicarea este o dimensiune fundamentală a existenţei şi a 
dezvoltării umane din cele mai vechi timpuri.  
 În sensul cel mai larg, se vorbeşte de comunicare de fiecare dată când ,,un emiţător 
influenţează  un destinatar, prin mijlocirea unor semnale alternative ce pot fi transmise prin 
canalul care le leagă”(Charles E. Osgood, A vocabulary for Talking about Communication). 

Pentru un biolog ca Edward O.Wilson „comunicarea este o acţiune a unui organism 
sau a unei celule care alterează modelele probabile de comportament ale altui organism sau 
ale altei celule, într-o manieră adaptivă pentru unul sau pentru ambii participanţi”. 
        Specialiştii Carl I. Hovland, Irving I. Janis si Harlod H.Kelley au definit comunicarea 
,,un proces prin care un individ (comunicatorul) transmite stimuli (de obicei verbali) cu 
scopul de a schimba comportarea altor indivizi (auditoriului)”. 
       Pentru Warren Weaver comunicarea reprezintă„totalitatea proceselor prin care o minte 
poate să o afecteze pe alta”,dar mintea nu e mai uşor de definit decât comunicarea. 
        Janet Beavin si Don Jackson postulează ca „non-comunicarea este imposibilă”, atâta 
vreme cât înfǎţisarea, vestimentaţia, mimica, privirea, mersul, gesturile şi chiar tăcerile 
noastre le dezvăluie celorlalţi condiţia socială, temperamentul, obiceiurile, dispoziţia, 
atitudinile sau emoţiile pe care le resimţim. 
         Din punct de vedere ştiinţific, actul de comunicare este procesul de transmitere de 
informaţii şi sentimente de la un individ către un alt individ sau de la un grup social către un 
alt grup social. 
  Cel mai clar model lingvistic al comunicării este cel elaborat de Roman Jakobson în 
1963. În analiza sa structurală asupra comunicării, Jakobson a identificat următoarele 
elemente ale procesului de comunicare: emiţătorul  (emite mesajul comunicării), receptorul 
(primeşte mesajul transmis de emiţător), mesajul emis, canalul  (asigură contactul sau 
conexiunea dintre emiţător şi destinatar), codul (ansamblul de semne şi combinaţii ale 
acestora care sunt comune codificatorului şi decodificatorului), referentul (este reprezentat de 
elemente ale mediului emiţătorului şi receptorului).  

 

Conform teoriei lui Jacobson există şase funcţii ale limbajului, în care sunt angajaţi 
factorii comunicării (elementelesituației de comunicare). Funcţiile limbii corespund situării 
comunicării lingvistice în perspectiva unuia dintre factorii comunicării:  



 
Funcţia emotivă a comunicării constă în evidenţierea stării interne a emiţătorului. Ea 

se realizează prin interjecţii,  exclamaţii, prin lungirea sunetelor. Intonaţia are un rol deosebit 
de important în exprimarea poziţiei emiţătorului.  

Funcţia orientată spre receptorul mesajului este cea conotativă. Această funcție se 
realizează prin ordine, îndemnuri, rugăminţi, interdicţii și se folosește de mărci ale vocativului 
şi imperativului.  

Funcţia aferentă mesajului este cea poetică. Limbajul poetic pune accentul pe 
modul cum se spune, cum se vorbeşte şi constituie funcţia esenţială a artei verbale. Ea nu 
apare singura: în poezia epică, unde se întrebuinţeaza formulări la persoana a treia, apare şi 
funcţia referenţială; în poezia lirica, în care enunţurile sunt la persoana întâi, apare şi funcţia 
emotivă, iar în poezia liric-adresativă (oda), cu valori retorice, formulate la persoana a doua 
apare şi functia conativă. În opera dramatică, se exploatează din plin resursele oferite de 
funcţiile limbajului, mai ales factorii de perturbare a comunicării, care creează atmosfera 
specifică. 

Funcţia corespunzătoare codului este cea metalingvistică și presupune intervenţii prin 
care se verifică folosirea şi înţelegerea cuvintelor, a sensului lor. Funcţia metalingvistică are 
în vedere codul în care se exprima interlocutorii, modul în care funcţionarea nivelurilor limbii 
(morfologic, sintactic, lexico-semantic) favorizează şi facilitează comunicarea. Comicul de 
situații se bazează pe funcția metalingvistică a comunicării. 

Funcţia limbajului corespunzătoare contextului este cea referențială și transmite 
informatii despre lumea reală sau imaginară. 

Funcţia limbajului corespunzătoare canalului este cea fatică, interacţională. La nivelul 
contactului social, funcţia fatică asigură comunicarea de succes prin amprenta lingvistică 
degajată. 

Majoritatea textelor îndeplinesc mai multe functii, dar hotărâtoare este funcţia 
dominantă. De pildă: 
-funcția emotivă apare în memorii, confesiuni, comentarii, interpretări critice, 
-funcția conativă se utilizează în ordine, decizii, regulamente, discursuri politice, predici, 
reclame;  
- funcția  poetică se întâlnește în operele literare, dar şi în unele mesaje publicitare; 
-funcția metalingvistică este folosită în analizele gramaticale, în dicţionare, în textele cu 
caracter didactic;  
-funcția referenţială e dominantă în comunicatele oficiale, buletine, chestionare, referate, 
cronici; 
-funcția fatică se observă în saluturi şi formule de convenienţă, în texte de receptare a 
mesajului telefonic. 

Programa de Limba și literatura română respectă prevederea articolului 2 (3) din 
Legea nr. 1/5 ianuarie 2011, Legea educației naționale, cu modificările și completările 
ulterioare: Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi 
armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi în asumarea 
unui sistem de valori care sunt necesare pentru împlinirea şi dezvoltarea personală.  



Competențele-cheie vizate la disciplina Limba și literatura română în gimnaziu, în 
principal, sunt:  

• comunicarea în limba maternă;  
• sensibilizare şi exprimare culturală.  
Formarea competenței de comunicare orală în limba română în gimnaziu este un 

proces axat pe desfășurarea de activități didactice adecvate particularităților de vârstă, după 
cum urmează:  

• căutarea, colectarea, procesarea de informaţii și receptarea de opinii, idei, 
sentimente într-o varietate de mesaje ascultate  

• exprimarea unor informaţii, opinii, idei, sentimente, în mesaje orale ,prin adaptarea 
la situaţia de comunicare;  

• participarea la interacţiuni verbale în diverse contexte şcolare şi extraşcolare, în 
cadrul unui dialog proactiv. 
 Limba şi literatura română este o disciplină complexă, care cuprinde, în manieră 
integrată, trei componente:  

• componenta lingvistică, 
• componenta interrelaţională,  
• componenta estetică şi culturală.  
Componenta lingvisticăeste fundamentul dezvoltării competenţei de comunicare, 

deoarece  învăţarea corectă şi dirijată a normei limbii române literare exercită un rol reglator 
asupra corectitudinii exprimării, raportând la norma limbii române standard achizițiile 
lingvistice ale elevilor din perioada anterioară de școlaritate.  

Componenta interrelaţională constăîn punerea în comun a informaţiilor, cu efect 
asupra experienţei cognitive și socioculturale individuale.  

Componenta estetică şi culturală vizează dezvoltarea şi stimularea creativității, a 
libertăţii de receptare și a plăcerii lecturii, cu scopul de a înțelege valorile universale și 
importanța raportării la acestea, în procesul desăvârșirii unei personalități autonome. 

 Pentru a atrage atenţia asupra importanţei păstrării calităţii limbii române şi pentru a-i 
sprijini pe românii din afara graniţelor să-şi păstreze cultura şi identitatea naţională, ziua 
de 31 august a fost proclamată, prin legea 53/2013, drept Ziua Limbii Române.3 
 Vasile Alecsandri spunea despre limba română că este “tezaurul cel mai preţios pe 
care-l moştenesc copiii de la părinţi, depozitul sacru lăsat de generaţiile trecute.” 
  Despre virtuţile limbii române Mihai Eminescu afirma că ,,limba este însăşi floarea 
sufletului etnic al românimii". 
 Simion Mmehedinți a menționat că: ,,Într-adevăr nu numai cărțile, dar și limba are 
sufletul ei, ea este nu numai un mijloc de a exprima cugetul, simțirea, voința ci este chiar un 
izvor de cultură". 
 Pentru mine, limba română e distanţa dintre inimă şi umbra ei, care se numeşte 
suflet. (Fănuș Neagu) 
 S-ar putea crede că întreaga natură a ostenit la zidirea Limbii Române. (Grigore Vieru) 
  Limba română are virtuţi complete, adică poate fi vehicol a tot ce se întâmplă spiritual 
în om. E foarte greu de mânuit. Prin ea poţi deveni vultur sau cântăreţ de strană. Limba 
română are toate premisele valorice pentru a deveni o limbă universală, dar nu ştiu dacă e 
posibil acest marş istoric. Dacă am fi fost un popor cuceritor... Noi, românii, nu punctăm 
universalitatea nicăieri. Şi asta ne face sceptici. Ceea ce ne lipseşte este îndrăzneala. (Petre 
Ţuţea) 

Cineva cânta un cântec popular românesc. Priveam prin înserare cum treceau oi cu 
picioare roşii prin cântec. Şi-am auzit cum s-a oprit vântul în cântec.(Herta Muller)  



  A vorbi despre limba română este ca o duminică. Limba română este patria mea. De 
aceea, pentru mine, muntele munte se numeşte, de aceea, pentru mine, iarba iarbă se spune, 
de aceea, pentru mine, izvorul izvorăşte, de aceea, pentru mine, viaţa se trăieşte. (Nichita 
Stănescu) 
 Cuvântul, propoziția şi fraza alcătuiesc elementele principale ale comunicării 
verbale.Tonul, ritmul şi volumul vocii sunt elemente de paralimbaj. Cu ajutorul acestora, 
emitatorul transmite mesaje subliminale către  partenerul de dialog, care îi pot fi favorabile 
sau defavorabile. Cunoaşterea, controlarea şi folosirea corectă a acestor elemente pot genera 
o comunicare reuşită.  

Într-o comunicare: 
             - 7% conteaza ce spui; 
            - 38% cum spui; 
            -  55%  este ponderea componentei nonverbale.  
          Deci, limbajul nonverbal are ponderea cea mai mare din comunicare şi poate de aceea 
ar trebui să i  se acorde importanţă. Cunoaşterea comunicarii nonverbale este factorul de care 
depinde uneori întregul succes. Când ceea ce spunem nu corespunde cu ceea ce facem, 
interlocutorul va crede ce vede, adică semnalele nonverbale ale corpului nostru. Comunicarea 
devine eficientă când este acompaniată de încrederea vorbitorului în sine şi în competenţa sa 
de exprimare limpede şi frumoasă a ideilor şi trăirilor proprii.  
         Scopul comunicării în şcoală nu se rezumă doar la reuşita şcolară, ci urmăreşte reuşita 
umană, în toate momentele vieţii. Educarea comportamentului comunicativ oral al elevilor 
implică o pregatire teoretică în domeniul comunicării, dar mai ales una practică pentru 
cultivarea libertăţii de exprimare şi de opinie, relaţionarea pozitivă cu ceilalţi, cultivarea unei 
atitudini pozitive faţă de comunicare şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare. 
Respectul de sine al elevilor va creşte considerabil atunci când aceştia vor fi capabili să se 
exprime oral, să argumenteze o idee, să rezume un text sau un eveniment sau să –şi exprime 
opiniile. 
   
     Metode  d idac t i ce  de  dezvo l tar e  a  c o m p e t e n ţ e i  d e  e x p r i m a r e  ora lă   
      Tratând problematica metodelor interactive, este sugestivă afirmaţia lui Sorin Cristea: 
,,Calitatea pedagogică a unei metode didactice presupune transformarea acesteia dintr-o cale 
de cunoaştere propusă de profesor într-o cale de învăţare realizată efectiv de elev în cadrul 
instruirii formale şi nonformale, cu deschideri spre educaţia permanentă”.     
      Urmărind scopul dezvoltarii competenţei orale la elevii sǎi, profesorul poate aborda în 
timpul orelor de limba şi literatura română diferite tehnici de lucru şi poate organiza elevii  
diferit  pentru activitate.  Dacă activitatea frontală a fost considerată mult timp cea mai 
importantă formă de organizare a clasei, fiind utilă în procesul lecturii model sau recitării, ea a 
cedat locul activităţilor pe grupe şi în perechi.  
      Activitatea pe grupe/în perechieste recomandată pentru pregătirea dezbaterilor, a studiilor 
de caz, pentru realizarea proiectelor şi rezolvarea diverselor sarcini de comunicare orală. 
Rolul profesorului este de a monitoriza activitatea desfăşurată de elevi, dar şi de a-i consilia, 
atunci când este cazul.  
  Judith Langer vorbeşte despre patru relaţii ce se pot stabili între un cititor şi un  text: 
        -a păşi din exterior spre interior sau intrarea în lumea textului; 
        -a fi în interior şi a explora lumea textului; 
        -a păşi înapoi şi a regândi datele pe care le avem; 
        -a ieşi din lumea textului şi a obiectiva experienţa. 
           Intrarea în text se poate face prin folosirea unor metode iniţiale (de „încălzire" sau de 
„spargere a gheţii") care au rolul de a motiva elevii pentru lectura textului respectiv, 
valorificând în acelaşi timp experienţa lor de viaţă/de lectură. Jocul este o activitate umană 



necesară la fiecare vârstă, este o formă de manifestare întâlnită la oameni indiferent de vârstă, 
rasă, apartenenţă etnică, civilizaţie, cultură, din cele mai vechi timpuri şi până în zilele 
noastre, care satisface nevoia de activitatea a omului generată de trebuinţele, dorinţele şi 
tendinţele specifice vârstei lui. În copilărie, jocul este o activitate dominantă prin care cei mici 
reuşesc să-şi satisfacă unele dorinţe atât în mod conştient, cât şi în mod involuntar cu ajutorul 
unei lumi imaginare pe care şi-o proiectează. E greu de definit jocul în câteva cuvinte, 
deoarece el se defineşte în funcţie de valenţele sale. Jocul este mişcare, explorare, 
comunicare, socializare, observaţie şi imitaţie, exerciţiu, disciplinare, învăţare şi, mai ales, 
plăcere.  
 Jocurile de sparge a gheţii cuprind o serie de activităţi activ-participative care au ca 
scop realizarea unui climat relaxant şi reconfortant în vederea desfăşurării unei activităţi 
ulterioare, dar au şi rolul de încurajare a participanţilor în a interacţiona şi în a se cunoaşte 
reciproc în contexte neobişnuite.  
         Jocul Punga cu surprize 
        Scopul: - autocunoaştere şi autoprezentare,  realizarea de asocieri 
        Materiale necesare: - o pungă cu diferite obiecte 
        Cum procedăm: - Într-o pungă se pun diferite obiecte. Elevii extrag, pe rând, câte un 
obiect din pungă şi prezintă celor din jur un motiv pentru care ei cred că se aseamnă cu 
obiectul respectiv. După ce un elev îşi termină prezentarea, punga merge la elevul următor 
care, la rândul lui, extrage un obiect şi găseşte asemănări între el şi obiectul respectiv. 
          Exemplu de obiecte: o jucărie de pluş, un fruct, o legumă, un articol vestimentar, etc... 
         Observaţii: Aplicând aceste jocuri la clasă am observat că elevii sunt foarte receptivi, 
interesaţi de tot ce e nou şi intră cu uşurinţă în jocurile de rol în care sunt antrenaţi. Mai mult, 
colectivulde elevi la care am aplicat jocurile a devenit mai unit şi mai apropiat, atât în ceea ce 
priveşte relaţiile elev-elev, cât şi în ceea ce priveşte relaţia profesor-elev. Elevii au dobândit 
astfel bună-dispoziţie, şi-au stimulat capacitatea de a realiza legături în diferite situaţii, şi-au 
exersat capacitatea de a se exprima, şi-au dezvoltat creativitatea, şi-au îmbunătăţit relaţiile cu 
cei din jur şi au reprodus şi prelucrat realităţi. 
         Pentru a-i ajuta pe elevi să intre în lumea textului le vom prezenta imagini spre a fi 
comentate, îi solicitam să facă anticipări legate de coperta cărţii din care e extras textul, de 
titlul textului, de anumite sintagme / enunţuri-cheie din text. Aceste scurte discuţii trebuie să 
aibă un corespondent în finalul secvenţei didactice. 
        De exemplu se poate cere ca, pornind de la titlul unui text, să facă predicţii în legătură cu 
tema acestuia. Cei care dau răspunsuri apropiate de tema textului, îşi vor prezenta 
raţionamentul pe baza căruia au făcut predicţia. 
 
 Ce credeţi că se va 

întâmpla? 
De ce credeţi asta? 
 

Ce s-a întâmplat,de 
fapt? 

 
După citirea titlului 
 

   

După parcurgerea 
primului pasaj 

   

După parcurgerea celui 
de-al doilea pasaj 

   

Înainte de a citi până la 
sfârşit 

   

 
       Pregătirea pentru „atmosfera" textului  se poate realiza prin exerciţii imaginative de 
conturare a unui peisaj, a unui tip de personaj / de situaţie, folosind fotografii, desene, picturi 



care să aibă legătură cu tema / atmosfera textului. Elevii îşi pot prezenta propriile amintiri, 
propriile reacţii la stimuli senzoriali, reacţii la cuvinte corelate cu textul care urmează să fie 
studiat sub forma unui brainstorming  care să grupeze  răspunsurile elevilor şi care să stea la 
baza discuţiilor ulterioare asupra textului. 
Elevii pot lectura oral fragmente narative, dialogate sau  poezii propuse pentru studiu. Din 
felul în care citesc, elevii devin conştienti de abilităţile sau carenţele de a citi cu voce tare, dar 
mai ales de capacitatea de a înţelege la o primă lectură un text şi de a nuanţa prin elemente 
paraverbale (ton, ritm, pauze, accente etc.) sensul celor citite.  
     După lecturā, textul se poate discuta prin : 

 identificarea şi analizarea cuvintelor-cheie/a câmpurilor semantice; 
 refacerea ordinii secvenţelor dintr-un text narativ (exerciţii de tip „puzzle"); 
 alegerea între mai multe variante posibile cuvinte/sintagme din text care adună esenţa 

textului sau sunt  relevante; 
    Păşirea înapoi din textul literar pe care le avem o putem realiza prin: 
       -   rezumarea textelor epice sau dramatice; 
       -  comentarea unor secvenţe; 
        -  caracterizarea personajelor; 
 Ieşirea din text poate implica: 
      -   alegerea între două sau mai multe variante interpretative făcute de critici literari, cu 
argumentarea opţiunilor pornind de la exemple din text; 
       -  dezbatere privind tema, personajele, semnificaţiile operei; discutarea textului se face 
prin raportare la alte texte studiate (apropieri, deosebiri) sau prin asocierea acestuia cu lucrări 
plastice, muzicale etc.  
Metodele didactice  utilizate în scopul deprinderii elevilor cu o comunicare orală eficientă 
sunt: conversaţia, problematizarea, dramatizarea, jocuri de rol, mozaocul, metoda Frisco, 
metoda Ştiu-Vreau săştiu-Am învăţat. 
 Conversaţia este o metodă interogativă, tradiţională şi este considerată una dintre cele 
mai eficiente şi practice modalităţi de instruire şi educare. Ea presupune dialogul viu, liber, 
spontan, deschis dintre profesor şi elevi sau numai la nivelul elevilor.  Profesorul este cel care 
stimulează participarea elevilor la discuţie, observând capacităţile de gândire, spiritul de 
observaţie, puterea de analiză, sinteză, generalizare şi abstractizare, abilităţile intelectuale ale 
elevilor, deprinderile de exprimare corectă.  
 Problematizarea, ca metodă de predare-învăţare, este centrată pe investigaţia 
personală a elevului, pe crearea situaţiilor-problemă care vor fi rezolvate de elevi. Cea mai 
importantă etapă o constituie organizarea situaţiilor –problemă (în care întrebările ce pot 
apărea se referă la necunoscută): aici se vădeşte măiestria profesorului. O întrebare devine 
problemă numai încazul în care trezeşte în mintea elevilor o contradicţie neaşteptată, o 
tensiune, o incertitudine, o uimire, care le stimulează interesul. 
 Mozaicul este o metodă prin care elevii se ajută unii pe alţii să înveţe. Elevii se împart 
în grupuri de casă şi grupuri de experţi. Ei devin „experţi“ pe măsură ce „predau“ unul altuia 
părţi din materialul care trebuie învăţat. În acest mod,fiecare elev are un rol activ în procesul 
de predare şi învăţare, experimentând înţelegerea şi gândirea. Se formează grupuri de elevi cât 
mai diferiţi. Se pregătesc din timpîntrebările care să conducă discuţiile în grupurile de experţi. 
             Ştiu – Vreau să ştiu – Am învăţat 
Profesorul  împarte tabla în trei coloane :„Ştiu“, „Vreau să știu“ şi „Am învățat“, apoi prezintă 
un subiect de discuţie şi îi roagă pe elevi să spună ce ştiu sau cred că ştiu despre acesta. 
Informaţiile le notează în coloana „Ştiu“, de pe tablă.Vor apărea şi puncte neclare care se trec 
în zona „Vreau să știu“ După ce se termină de  discutat acel subiect, se completeză coloana 
„Am învățat“.  



  Jocul didactic este metoda care constă în plasarea elevilor „într-o situaţie ludică cu 
caracter de instruire”. Există multe tipuri de jocuri utilizate la orele de limbă română. 
      Orice joc poate să-l absoarbă oricând pe jucător întru totul. Opoziţia joc-seriozitate 
rămâne tot timpul în suspensie. Inferioritatea jocului îşi are limita în superioritatea 
seriozităţii. Jocul se preschimbă în seriozitate, iar seriozitatea în joc. Jocul se poate înălţa pe 
culmi de frumuseţe şi sfinţenie, unde lasă în urmă seriozitatea.(Huizinga, Homo Ludens) 
        Cuvintele încrucişate constituie un mijloc de foarte îndrăgit de elevi  Realizând 
rebusuri, integrame, aritmogrife, îi oferim elevului posibilitatea de a învăţa prin joc. 
Integramele îi ajută pe elevi să stabilească sinonimele, antonimele unor cuvinte, să-şi dezvolte 
gândirea abstractă, să identifice sensul propriu sau figurat al unor cuvinte şi expresii. De 
asemenea, elevii pot primi sarcina de a completa enunţuri lacunare, de a identifica noţiunile 
de limbă cărora le aparţin anumite formulări date. 
 Într-o lecție care are ca subiect doina populară putem realiza captarea atenției elevilor 
cu următorul rebus. Arătaţi ce cuvânt, ce noţiune nouă veţi obţine pe verticala A-B: 

 
1. Sentiment specific românesc. 
2. Paronimul cuvântului oral. 
3. Cămaşă femeiască tradiţională românească. 
4. Sinonimul cuvântului inocent. 
5. Cărare prin parc. 
         Metoda RAI (răspunde, aruncă , interoghează) 
       Metoda R.A.I. are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a 
comunica (prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat. Denumirea provine de la 
iniţialele cuvintelor Răspunde – Aruncă – Interoghează şi se desfăşoară astfel: la sfârşitul unei 
lecţii sau a unei secvenţe de lecţie, profesorul împreună cu elevii săi, printr-un joc de aruncare 
a unei mingi mici şi uşoare de la un elev la altul. Cel care aruncă mingea trebuie să pună o 
întrebare din lecţie celui care o prinde. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare şi apoi 
aruncă mai departe altui coleg, punând o nouă întrebare. Evident interogatorul trebuie să 
cunoască şi răspunsul întrebării adresate. Elevul care nu cunoaşte răspunsul iese din joc, iar 
răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea. Acesta are ocazia de a mai arunca 
încă o dată mingea şi de a mai pune o întrebare. În cazul în care elevul care interoghează este 
descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare, este scos din joc, în favoarea celui 
căruia i-a adresat întrebarea. Eliminarea celor care nu au răspuns corect sau a celor care nu au 
dat niciun răspuns, conduce treptat la rămânerea în grup a celor mai bine pregătiţi. 
       Metoda R.A.I. poate fi folosită la sfârşitul lecţiei, pe parcursul ei sau la începutul 
activităţii, când se verifică lecţia anterioară. 
 Metoda jocului de rol urmăreşte formarea comportamentului uman prin distribuirea 
în rândul participanţilor a unui set de status-uri foarte bine precizate şi relaţionate între ele. 
Termenul de ,,rol" vine de la ,,rularea" hârtiei cu textele pe care actorii obişnuiau să le 
utilizeze cu peste două mii de ani în urmă, în Grecia antică. În timp, scenariul a devenit piesa, 
iar apoi despre actori s-a spus că joacă ,,rolul" deHamlet, Othello, Ofelia sau Desdemona. 
        Un medic tânăr, Jacob L. Moreno (1889-1974) a încercat să reînvie teatrul, prin invitarea 
actorilor la improvizaţie, începând cu ,,teatrul spontaneităţii" din 1921, care a devenit unul 
dintre primele trupe de ,,improvizaţie". Moreno a descoperit că activitatea de improvizaţie 



dramatică era terapeutică pentru actorii săi şi a început să se gândească la aplicarea acestei 
abordări ca un tip de terapie individuală şi familială.  
      Astonauţii, medicii, agenţii de vânzări, muzicienii, fotbaliştii, actorii şi pompierii 
trebuie să-şi exerseze competenţele. Drept urmare, jocul de rol nu este nimic mai mult decât 
repetiţie. Jocul de rol pune elevii în situaţia de a fi actori şi întăreşte, prin reluare şi 
completare normele de comportare civilizată în anumite împrejurări. Prin jocul de rol se face 
socializarea elevilor, sarcină importantă pentru integrarea socială a individului. Elevii îşi 
dezvoltă aptitudini de  a întreţine cu alţii relaţii echilibrate. În urma jocului de rol se poate 
realiza o dezbatere asupra modului de interpretare şi pot fi reluate secvenţele în care nu s-au 
obţinut comportamente aşteptate. La dezbatere pot participa şi observatorii, dar interpreţilor 
trebuie să li se acorde prioritate pentru a comunica ceea ce au simţit.  

          Metoda jocului de rol contribuie la dezvoltarea competenţelor de exprimare orală. Am 
aplicat această metodă la studiul schiţei D-l Goe …, de I.L. Caragiale, la clasa a VI-a. 
Referitor la analiza şi valorificarea jocului de rol efectuat, pot spune că elevii au fost încântaţi 
de aplicarea acestei metode, identificându-se cu personajele interpretate, înţelegând însă că 
Goe face parte din galeria personajelor caragialiene ce zugrăvesc tipologii umane 
negative.Faptul că elevii au avut posibilitatea de a interpreta această scenetă având şi costume 
adecvate, a amplificat efectul scontat, ei realizând astfel o călătorie imaginară în societatea 
sfârşitului de secol XIX. 

 Jurnalistul cameleon sau povestitorul vesel / trist, mulțumit / nemulțumit, încrezător / 
neîncrezător, mirat / indiferent(roluri interpretate de elevi) este un procedeu de lucru destul de 
atractiv. Conform modului de aplicare a lui, elevii trebuie să relateze întâmplarea din operă / 
fragment în una din variante (la alegere): pe un ton neutru, cu tonul celui care se bucură / se 
entuziasmează / se miră / se întristează, cu atitudinea unei persoane timide sau dezinvolte etc. 
În finalul activității se discută diferențele dintre respectivele tipuri de relatare a aceleiași 
întâmplări: „Care dintre acestea este mai adecvată naturii evenimentului?”, „Ce stări a trăit 
povestitorul / interlocutorul în timpul relatării”, „Cât de convingător a fost povestitorul?”, „De 
ce pot fi acceptate cel puțin câteva moduri de relatare?” etc. Menționăm că procedeul 
respectiv, pe lângă faptul că le creează elevilor o bună dispoziție, contribuie în mare măsură la 
înțelegerea de către ei a naturii problemei cu care se confruntă personajul, a gravității acesteia 
și, nu în ultimul rând, a atitudinii scriitorului față de cele relatate. Totodată, procedeul permite 
adaptarea mesajului oral la interlocutor (elev), la coordonatele situației de comunicare, în 
general. 

 Interviul luat unui personaj literar este o întâlnire simulată cu un personaj dintr-o 
operă literară studiată. Profesorului, în acest context, îi revine rolul de moderator deoarece el 
va conduce discuţia pe făgaşul care va pune în valoare legătura dintre atitudinea, opiniile 
elevilor, îi va ajuta să înţeleagă mai bine propriul rol şi rolurile celorlalţi, dezvoltându-le, 
astfel, gândirea critică, elocinţa şi capacitatea de decizie.Întrebările elevului ce joacă rolul 
reporterului pot viza: 

– stările trăite de personaj într-o situaţie ori alta („Cât de greu v-a fost să luaţi o decizie?”, „Ce 
gust are înfrângerea / biruinţa?”, „Trăind starea respectivă în situaţia dată, credeaţi că....?); 
– relaţiile personajului cu lumea operei („Cum vi se pare relaţia dvs. cu personajul X sau Y?”, 
„Dacă ar fi să modificaţi relaţiile dvs. cu personajul X sau Y, ce aţi schimba în primul 
rând?”); 
– filozofia vieţii acceptată de personaj („În ce măsură convingerea dvs. că [...] v-a ajutat / 
încurcat în realizarea scopului propus?”, „După cele întâmplate / trăite de dvs., mai aveţi 
convingerea că [...] ori împărtăşiţi o altă părere?”); 



 
      Comunicarea nu este echivalentă cu ceea ce avem noi în minte, cu gândurile, 
sentimentele, ideile, visurile, valorile noastre, ci ea se referă la ceea ce suntem noi în măsură 
să împărtăşim altora, deci este un act dinamic prin care două lumi interioare interacţionează 
cu scopul atingerii anumitor obiective, cum ar fi colaborarea eficientă sau fericirea oamenilor 
dragi. Comunicarea ne face fericiți, dar îi face fericiți şi pe cei dragi. Liviu Rebreanu a spus 
că: Vorba este icoana sufletului: cum e omul, aşa-i şi felul său de a vorbi. Comunicarea ne 
ajută să cunoaştem o persoană, doar auzind limbajul ei.  
 Comunicarea e viaţă, iar viaţa e comunicare.  
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