
De ce și cum predăm lexicologia în gimnaziu 

Prof. Marina Sima 

Școala Gimnazială ,,Episcop Melchisedec Ștefănescu Gîrcinaˮ Neamț 

... Limba românească, studiată în mod ştiinţific şi în legătură cu istoria, poate 
lămuri trecutul românesc şi nici nu poate fi altfel pentru că limba poporului român, în 
genere a fiecărui popor, se naşte o dată cu el, creşte şi se vestejeşte, îmbătrâneşte şi moare 
odată cu poporul. Toate evenimentele care trec prin viaţa unui popor, toate îmbunătăţirile, 
calamităţile ce întâmpină o naţiune, toate fazele prin care trece se revarsă asupra limbii 
acelui popor, acelei naţiuni. 

Timotei Cipariu 

Limbajul este un suport al gândirii oferind contur ideilor, cunoștințelor, 
sentimentelor și trăirilor noastre. Limba maternă și stăpânirea varietății ei este cel mai 
valoros bun al nostru, cunoașterea limbii materne și perfecționarea acesteia fiind necesare în 
orice etapă a vieții umane. Utilizarea unui limbaj corect și variat este un aspect al bunului 
gust, o formă a politeții dar și instrumentul care permite conviețuirea cu semenii în diverse 
fome de manifestare: conversația, schimbul de idei, relaționarea.  

Toate cunoștințele primite de elevi în școală depind de capacitatea de a înțelege și de 
a utiliza lexicul limbii române deoarece un elev stăpân pe lexic și pe formele de expresie va 
avea capacitatea de a profita mai mult de cunoștințele dobândite atât în cadru formal, pe 
parcursul orelor de curs, dar și în cadru nonformal sau informal, participând cu interes la 
activități și realizând un progres vizibil și constant. 

Legătura care se realizează între evoluția lexicului și istoria societății este 
indisolubilă, fapt exprimat de lingvistul de origine franceză, Antoine Meillet, a cărui 
afirmație că orice vocabular exprimă, de fapt, o civilizație o considerăm edificatoare. În 
acest context, studiul lexicului a devenit un deziderat acceptat în unanimitate,  dat fiind 
faptul că bogăția unei limbi este potențată de cunoașterea și utilizarea de către vorbitori a 
unui vocabular variat și nuanțat, în strânsă relație cu prefacerile de orice natură ale acestui 
compartiment al limbii considerat, pe bună dreptate, cel mai labil. Acestea sunt doar câteva 
motive care evidențiază necesitatea studierii temeinice și sistematice a lexicului limbii 
române, în legătură cu transformările care au loc în multiple direcții, în cadrul colectivității 
lingvistice în care ființăm. 

Argumentele pentru grija pe care școala trebuie să o manifeste în ceea ce privește 
cultivarea exprimării corecte la elevi sunt laitmotiv al activitatea didactică și susțin ideea că 
în învățământul românesc studiul lexicului merită o atenție mult mai mare decât i se acordă 
deoarece bogăția unei limbi este dată, în primul rând, de varietatea și conținutul 
vocabularului ei. Nu sunt de neglijat nici transformările care au loc în societate, printre care 
merită amintite progresele științei și ale tehnicii, care se reflectă fidel în vocabular, 
considerat, pe bună dreptate, compartimentul cel mai labil și deschis influențelor externe. 



Lexicologia este disciplina filologică, parte a lingvisticii, care studiază componenta 
lexicală a unei limbi. Nu există o altă unitate a limbii care să fie atât de complexă, 
polidimensională și polifuncțională ca aceasta. Din aceste considerente am ales să cercetăm 
de ce și cum se predă lexicologia în gimnaziu dar și pentru că îmbogățirea și perfecționarea 
vocabularului constituie un deziderat mult mai greu de realizat decât însușirea regulilor 
gramaticale ale limbii materne deprinse încă de la vârsta preșcolară, când copilul stăpânește, 
în linii mari, regulile gramaticale, însă achiziționarea de noi cuvinte și folosirea corectă a 
acestora rămâne o sarcină permanentă de-a lungul întregii sale vieți. 

Îmbogățirea și perfecționarea cunoștințelor de vocabular constituie o cale anevoioasă 
și lungă pe care copiii trebuie să o parcurgă. Perfecționarea limbajului și achiziția unor 
cuvinte noi sau a unor sensuri extinse a cuvintelor existente deja în bagajul lexical deținut 
dar și însușirea normelor de utilizare corectă a acestora rămân dorințe permanente dispuse 
pe toată perioada de școlarizare dar și pe tot parcursul vieții, dorințe susținute în studiul de 
față. Pentru evoluția calitativă a comunicării, prevăzută ca și competență în programele 
școlare pentru gimnaziu, trebuie însușit un vocabular bogat alături de regulile de 
întrebuințare corectă a acestuia în diverse contexte.  

Studiul limbii române la nivel gimnazial urmărește câteva obiective, dintre care două 
sunt de maximă însemnătate: dezvoltarea competenței și performanței lingvistice. În cultura 
generală a elevilor, care trebuie îmbogățită pe parcursul perioadei de școlarizare, intră și 
cultura lingvistică, ceea ce permite a reflecta, a înțelege, a explica la un nivel general 
fenomenul lingvistic și faptele de limbă. Greșelile de ordin lexical s-au dovedit a fi însă mult 
mai numeroase față de cele de ordin gramatical de aceea se impune studierea extinsă și 
aprofundată a vocabularului limbii române pe perioada de școlarizare, începând cu ciclul 
gimnazial și continuând cu ciclul liceal, dar și perfecționarea constantă a dascălilor în 
această direcție, pentru a adapta și optimiza demersul didactic în sprijinul dezvoltării culturii 
lingvistice a elevilor.  

Din punct de vedere didactic studiul limbii române, spre deosebire de cel al 
literaturii române este conceput ca unul concentric, noțiunile reluându-se în clasele 
superioare și aprofundate până la sfârșitul gimnaziului. Lucrarea pune în evidență acest 
aspect și reflectă preocupările științifice și didactice concretizate în două direcții de 
cercetare. 

Studiul de față valorifică rolul vocabularului limbii române și în celelalte domenii 
ale disciplinei și insistă pe componenta metodică, privită drept cale de acces spre însușirea 
unui vocabular nuanțat și vast care să faciliteze integrarea activă a educabililor în sistemul 
social, economic și cultural actual și să le permită pluridezvoltarea și accesul la educație pe 
tot parcursul vieții. Rezultatele activității cadrului didactic de limba română capătă astfel 
valențe noi, facilitând pregătirea pentru viață a tinerilor, aspect care potențează importanța 
demersului didactic, aliniat evoluției spectaculoase a societății acuale. 

Considerăm că finalitatea studierii lexicologiei drept componentă a disciplinei limba 
și literatura română constă în contribuția pe care o aduce la formarea culturii generale, la 
modelarea personalității educabililor, oferindu-le suficiente date în favoarea înțelegerii 
corecte a societății contemporane. Cunoașterea lexicului sub aspectul varietății și bogăției pe 



care le posedă trebuie să devină o modalitate de dezvoltare a gândirii și o oportunitate de 
integrare activă în societatea actuală.  

Vocabularul limbii române a fost supus prefacerilor de diverse naturi de-a lungul 
timpului, dar manifestă transformări constante și evidente chiar și în momentul de față. Din 
cele mai vechi timpuri contactul dintre vorbitorii de limbă română și popoarele învecinate a 
produs mutații la nivelul componentei lexicale prin împrumuturile realizate de la popoarele 
învecinate, turci, slavi, greci, maghiari, francezi, englezi, germani, și nu numai, a unor 
cuvinte diverse, care au facilitat existența și au contribuit atât la adaptarea la contextele 
existențiale respective, cât și la sporirea varietății limbii române și implicit la accentuarea 
prestigiului internațional al acesteia. Chiar dacă o bună parte a cuvintelor împrumutate de-a 
lungul timpului se încadrează astăzi în vocabularul pasiv, cunoașterea lor conferă 
educabililor acces nemijlocit spre o altă cale de învățare, dat fiind faptul că mecanismele de 
formare a acestor cuvinte reprezintă tipare ce pot fi aplicate cu scopul de a genera lexeme 
sau unități lexicale noi, menite să confere vorbitorului de limba română capacitatea de a 
exprima orice, chiar și cele mai abstracte noțiuni sau cele mai recente achiziții din domenii 
diverse. Dincolo de aceste aspecte, o atenție deosebită se acordă tendinței de neologizare a 
limbii române, aspect important în contextul actual, care permite alinierea cu celelalte 
popoare europene și nu numai dar și integrarea facilă în societate, prin raportarea la 
standardele de performanță impuse de anumite domenii, aflate într-un progres perpetuu. 
Însușirea unui vocabular variat și bogat, atât în cadrul orelor de limba română cât și prin 
intermediul activităților extracurriculare, facilitează educabililor accesul nemijlocit spre 
cunoaștere prin dobândirea unei calități atât de necesare, adaptabilitatea, în vederea 
continuării învățării pe tot parcursul vieții. 

Dinamica vocabularului limbii române este deosebit de spectaculoasă manifestându-
se, așa cum menționam anterior, prin fenomenul arhaizării lexemelor, prin mutații la nivelul 
semnificațiilor cuvintelor, prin geneza unor unități lexicale surprinzătoare sau prin 
pătrunderea în limbă a unor noțiuni care să satisfacă exigențele incluziunii în societatea 
actuală, numită generic, societatea cunoașterii, de aceea lexicologia reprezintă un capitol 
important al disciplinei limba română. Această ramură a lingvisticii are calitatea de a 
dezvălui mecanismele prin care sunt create cuvintele, aspect care susține dorința însușirii 
unui limbaj corect și nuanțat începând de la cele mai fragede vârste și continuând pe tot 
parcursul vieții. Cunoașterea mecanismelor de formare a lexemelor susține dorința de 
perfecționare continuă a vorbitorilor de limba română creând premisele înțelegerii în 
profunzime a limbii și a culturii române. Prin studierea noțiunilor de vocabular educabilii se 
transformă din novici în inițiați în tainele exprimării corecte și nuanțate. Pornind de la acest 
deziderat comun, atribuim rolul de ghid în călătoria cunoașterii lexicale, profesorului de 
limba română, care capătă o importanță deosebită, dar căruia i se atribuie și responsabilitatea 
de a înlesni accesul spre cunoașterea lingvistică, prin selectarea celor mai potrivite strategii 
didactice. 

La începutul clasei a V-a, primul an de gimnaziu, elevii dețin noțiuni de lexic 
limitate dar care servesc drept fundament în dezvoltarea competenței lingvistice pe parcursul 
anilor de gimnaziu. Dobândirea treptată a capacităților de înțelegere a faptelor de limbă, cu 
scopul de a evidenția structura limbii române este un deziderat major al profesorului de 



limba română, care promovează una dintre cele mai importante meniri ale predării limbii 
române, însușirea vocabularului, care să faciliteze educabililor deținerea unui bagaj de 
cuvinte cât mai bogat și mai diversificat. Scopul orelor de limba română este de a ajuta 
elevii să progreseze, să se dezvolte în vederea utilizării unui lexic variat și nuanțat care să le 
înlesnească atât reușita școlară cât și incluziunea socială ulterioară anilor de școală. Succesul 
demersului didactic presupune asumarea unei bune pregătiri științifice de specialitate dar și 
o continuă călătorie  exploratorie prin domeniul vast al științelor psihopedagogice, cu scopul 
îmbogățirii perpetue a repertoriului stategiilor didactice și al atingerii măiestriei pedagogice.  

Să fii un profesor de limba română bun, care transmite o sumă de valori educabililor, 
înseamnă să transmiți cunoștințe temeinice și variate de lexicologie a limbii române, ramură 
de căpătâi, atât a disciplinei în ansambul său, cât și a celorlalte discipline școlare, dar și să 
formezi tineri capabili să se integreze social, economic și cultural datorită bogăției culturii 
lingvistice care crează premisa integrării necondiționate și accesul la orice formă ulterioară 
de educație. În același timp, calitatea de cadru didactic de valoare impune cunoașterea 
cercetărilor privind sistemul metodelor de studiu a noțiunilor de limbă română în școala 
generală, care au devenit, în ultima perioadă, din ce în ce mai extinse și mai nuanțate. S-au 
dezvoltat noi perspective asupra cunoașterii sub impactul dezvoltării societății actuale prin 
includerea noilor tehnologii și s-au efectuat o serie de adaptări și actualizări a strategiilor 
didactice, necesare în acest context. Se impune deci o reconstruire a filosofiei didactice prin 
valorizarea metodelor activ- participative în cadrul orelor de limba română, prin integrarea 
și reorientarea unor seturi de instrumente și procedee care să accesibilizeze conținuturile 
învățării și să conducă educabilii spre formarea unor atitudini menite să le faciliteze 
dezvoltarea personală. 

Selectarea strategiilor și a metodelor didactice necesare predării- învățării noțiunilor 
lexicale devine un proces laborios și foarte important, derivat direct din rolul crucial pe care 
îl au aceste noțiuni în dezvoltarea identității individuale, prin sporirea calității actuli 
comunicării în care educabilii sunt și vor fi implicați pe tot parcursul vietii. Cunoașterea 
reprezintă o cale spre realizarea progresului, deci cunoștințele lexicale oferă educabililor 
calitatea de a înțelege atât noțiunile din celelalte domenii ale limbii române cât și pe cele 
subordonate celorlalte discipline școlare, dar mai ales, le dezvoltă capacitatea de a se raporta 
la noțiunile abstracte, prin înțelegerea profundă a acestora și ulterior prin posibilitatea 
exprimării opiniilor personale în mesaje consistente și nuanțate.  

Ca o concluzie la cele formulate în lucrarea de față subscriem ideii afirmate de 
pedagogul de origine franceză, A. Prost, care menționează că ,,dascălul cel mai bun nu este 
nici cel mai savant, nici cel care muncește cel mai mult; este cel care îi determină pe elevi să 
muncească mai bine în modul cel mai inteligent, cel mai stimulat și cel mai eficace.”1 

 

 

 

                                                            
1 Cf. Stanciu, M., Didactica postmodernă , Editura Universității Suceava, Suceava, 2003, Argument 


