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2 ÎNSUȘIREA LIMBII

Competențe lingvistice 
pentru nivelul începător

Elevii dobândesc cu ușurință limbajul social, prin interacțiunea cu colegii. Unii copii vor 
demonstrează competență lingvistică socială în doar 6 luni, însă o perioadă de tăcere 
cuprinsă între 3-6 luni este considerată a se încadra în normalitate (Consiliul Britanic). 
Capacitatea copiilor de a înțelege o limbă nouă s-a dovedit, de asemenea, a fi mai eficientă 
decât utilizarea noii limbi pentru o anumită perioadă de timp.

În plus, în timp ce mulți copii dobândesc competența socială rapid, prin joc și prin 
interacțiunea cu colegii (de exemplu,  jocuri în curtea școlii, discuții în pauza de masă), 
competența academică poate fi atinsă într-un interval de timp mai îndelungat. Pentru 
copii, învățarea limbajului academic, a noțiunilor de vocabular și de gramatică utilizate 
în clasă, necesită în mod explicit predare. (Cummins 1999)

Cursanții care studiază o limbă ar putea avea nevoie să audă un cuvânt nou de 40 de 
ori, sau de mai multe ori, înainte de a-l fi dobândit pentru propriul uz și de a fi capabili 
să îl utilizeze corect și din punct de vedere gramatical. Să nu vă surprindă dacă un elev nu 
va recunoaște un cuvânt pe care l-a întâlnit frecvent în lecțiile precedente.

Atunci când un elev a dobândit suficiente noțiuni de vocabular pentru a înțelege în mare 
măsură ceea ce se întâmplă în mediul din clasă, creierul acestuia va începe în mod natural 
să prioritizeze în mod structurat lucrurile, și astfel categoria unui cuvânt (substantiv, verb, 
particulă) devine mai importantă pentru partea cognitivă a creierului aferentă asimilării 
unei limbi, decât alegerea „corectă” a cuvântului. Învățarea structurii este invizibilă și 
implică mai mult efort din partea creierului decât învățarea fracțiunilor care se potrivesc 
în structură. 

Ați putea observa că elevii înregistrează progrese sau „înțeleg” într-o anumită zi, apoi, 
în următoarea zi înregistrează un regres. Acest lucru este normal. Dacă un elev încurcă 
noțiuni pe care considerați că și le-a însușit, șansele ca acest fenomen să se întâmple 
se datorează creierului care fie necesită să înlocuiască informațiile cu altele pentru a 
sedimenta noile cunoștințe, fie începe să se confrunte cu ceva nou.

Competențele de alfabetizare (de ex., înțelegerea modului în care sunetele relaționează 
cu literele) se vor transfera de la limba nativă a copilului spre noua limbă (Durgunoglu 
2002). Copiii cu o expunere mai pronunțată spre competențele de alfabetizare în limba 
lor nativă realizează mai ușor transferul competențelor de alfabetizare spre noua limbă.

La ce să ne așteptăm

Copii cu vârste 
cuprinse între 6-11 ani

PREAMBUL
Profesorii care întâlnesc elevi multilingvi în clasă ar putea fi preocupați de modul în 
care ar trebui să întrunească nevoile lingvistice și academice ale elevilor respectivi. 
Prezentul document oferă profesorilor o prezentare generală de bune practici pentru 
a veni în sprijinul elevilor multilingvi. 
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Încurajați părinții să vorbească și să citească împreună cu copii, cât mai mult 
posibil, în limba lor nativă. Verificați dacă biblioteca instituției școlare deține cărți în 
limba lor nativă și păstrați-le în clasă sau orientați-i pe părinți spre acestea. În caz contrar, 
solicitați bibliotecarului dacă ar fi posibil să achiziționați câteva sau organizați o excursie 
la o bibliotecă locală pentru a găsi câteva cărți. Învățați să pronunțați numele elevilor așa 
cum o fac membrii familiei lor. Acest lucru le permite elevilor să simtă că limba și cultura 
lor sunt apreciate.

Evitați să adresați întrebări precum „Înțelegeți?” În schimb, adresați întrebări de 
verificare ale conceptelor care să le permită elevilor să demonstreze faptul că au înțeles 
instrucțiunile sau noțiunile de vocabular (British Council).

„Mai întâi citiți sau prima dată răspundeți la întrebări?”

„Puteți să indicați pe cineva care poartă culoarea roșie?”

„Puteți numi trei animale care hibernează?”

Furnizați feedback corectiv atunci când considerați că elevul știe să utilizeze forma dar 
a făcut o greșeală. Procedând astfel, oferiți cursantului șansa de a se autocorecta, de 
a se simți împlinit și de a-și construi căile neuronale pentru utilizarea corectă a limbii.  
În cazul în care nu se pot autocorecta, atunci veți ști că o lecție de perfecționare și  
exerciții practice susținute ar putea fi folositoare.

Oferiți elevilor oportunitatea de a demonstra cunoștințele lingvistice și culturale pe 
care le aduc cu ei în clasă. De exemplu, asigurându-vă că elevii sunt confortabili cu ideea, 
oferiți fiecărui elev șansa de a învăța clasa modul în care se pronunță sau se cântă ceva în 
limba lor, tipăriți versurile în diferite limbi și solicitați elevilor să învețe câteva litere împreună. 

Modalități de satisfacere a nevoilor elevilor

Exemplificați prin imagini noți-
unile noi de vocabular pentru a 
activa memoria elevilor:

Oferiți elevilor modele de 
propoziții pentru activități de 
scriere și vorbire în vederea mode--
lării gramaticii și pentru a le oferi 
accesul la următorul nivel de com-
petențe. De exemplu:

  erpsed etse etsevop ătsaecA
____________.

În primul rând  _____________.

Apoi, __________________.

În    concluzie,  _______________.

Copii cu vârste 
cuprinse între 6-11 ani

Competențe lingvistice 
pentru nivelul începător

COPII CU VÂRSTE CUPRINSE ÎNTRE 6-11 ANI



ADOLESCENȚI CU VÂRSTE CUPRINSE ÎNTRE 12-18 ANI

4

Elevii pot fi timizi deoarece nu doresc să riște 
să facă greșeli în fața colegilor. Un mediu 
amuzant și relaxant în clasă ajută la scăderea 
anxietății.

Competențele receptive (ascultare și citire) 
arată un progres mai rapid în majoritatea 
situațiilor, față de competențele productive 
(vorbire și scriere). 

Cursanții care studiază o limbă ar putea 
avea nevoie să audă un cuvânt nou de 
40 de ori, sau de mai multe ori, înainte de 
a-l fi dobândit pentru propriul uz și de a fi 
capabili să îl utilizeze corect și din punct de 
vedere gramatical. Să nu vă surprindă dacă 
un elev nu va recunoaște un cuvânt pe care 
l-a întâlnit frecvent în lecțiile precedente. 

Atunci când un elev a dobândit suficiente 
noțiuni de vocabular pentru a înțelege în 
mare măsură ceea ce se întâmplă în mediul 
din clasă, creierul acestuia va începe 
în mod natural să prioritizeze în mod 
structurat lucrurile, și astfel categoria unui 
cuvânt (substantiv, verb, particulă) devine 
mai importantă pentru partea cognitivă a 
creierului aferentă asimilării unei limbi, decât 
alegerea „corectă” a cuvântului. Învățarea 
structurii este invizibilă și implică mai mult 
efort din partea creierului decât învățarea 
fracțiunilor care se potrivesc în structură.

Ați putea observa că elevii înregistrează 
progrese sau „înțeleg” într-o anumită zi, 
apoi, în următoarea zi înregistrează un 
regres. Acest lucru este normal. Dacă un 
elev încurcă noțiuni pe care considerați că 
și le-a însușit, șansele ca acest fenomen să 
se întâmple se datorează creierului care 
fie necesită să înlocuiască informațiile cu 
altele pentru a sedimenta noile cunoștințe, 
fie începe să se confrunte cu ceva nou.

La ce să ne așteptăm

Adolescenți cu vârste cuprinse între 12-18 ani

Elevii au capacitatea de a învăța conținut 
academic (matematică, științe sociale) și o 
nouă limbă în același timp.

Ați putea observa că elevii înregistrează 
progrese sau „înțeleg” într-o anumită zi, 
apoi, în următoarea zi înregistrează un 
regres. Acest lucru este normal. Dacă un 
elev încurcă noțiuni pe care considerați că 
și le-a însușit, șansele ca acest fenomen să 
se întâmple se datorează creierului care 
fie necesită să înlocuiască informațiile cu 
altele pentru a sedimenta noile cunoștințe, 
fie începe să se confrunte cu ceva nou. 

Dobândirea competențelor academice 
poate dura până la 5 ani sau mai mult. Cu 
toate acestea, anumiți elevi vor putea 
avansa spre un nivel mai înalt de studii, 
fără a le fi dobândit încă.

Competențe lingvistice pentru 

nivelul începător

Competențe lingvistice pentru 
nivelul intermediar

ÎNSUȘIREA LIMBII
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Încercați să proiectați lecții care să le ofere 
elevilor oportunitatea de a utiliza toate 
cele patru domenii ale limbii pentru a le 
încuraja însușirea limbii. Câteva exemple ar 
putea fi:

Ascultare: Cereți elevilor să lucreze 
în grupe în care elevii care învață 
limba  interacționează cu vorbitori 
nativi. Acordați membrilor grupei roluri 
adecvate, inclusiv o persoană resursă 
(pentru a căuta informații în dicționar 
sau pe internet), o persoană care să 
cronometreze și o persoană care să 
asculte noțiuni specifice de vocabular.

Citire: Reluați texte familiare, desemnați 
un partener de lectură, predați sunetele 
fonice și noțiunile de vocabular unui 
grup mic în timp ce ceilalți elevi citesc 
independent.

Scriere: Puneți la dispoziție elevilor 
modele de propoziții, pentru a îi ajuta 
să scrie  despre o fotografie afișată pe 
tablă.

Vorbire: Solicitați elevilor să „se întoarcă 
și să discute” cu un partener despre 
propriile păreri pe teme specifice. 
Ulterior, elevii pot prezenta răspunsurile 
la nivel de grup, după ce au exersat cu 
un coleg.

Introducerea a 3-5 noțiuni de vocabular 
/zi, exemplificate prin imagini. Expuneți 
cuvintele și imaginile corespondente 
în clasă, pe un „perete al cuvintelor”, la 
vedere. Utilizarea imaginilor activează 
memoria și elevii sunt tentați să utilizeze 
noțiuni noi de vocabular dacă acestea sunt 
expuse pe perete.

Solicitați elevilor să repete instrucțiunile 
primite pentru a verifica însușirea 
acestora. Adresați întrebări de verificare 
a cunoștințelor, evitând întrebările de 
genul „Înțelegeți?” (British Council)

Modalități de satisfacere a nevoilor elevilor

Adolescenți cu vârste cuprinse între 12-18 

Încercați să proiectați lecții care să le ofere 
elevilor oportunitatea de a utiliza toate 
cele patru domenii ale limbii pentru a le 
încuraja însușirea limbii. Câteva exemple ar 
putea fi:

Ascultare: Ascultați o înregistrare 
(cântec, știrile radio) și efectuați o 
activitate de completare a spațiilor 
libere, utilizând vocabular cheie.

Citire: Adăugați o listă cu noțiuni de 
vocabular cu definiții la orice lectură.

Scriere: Compuneți un mesaj text 
despre ceea ce au învățat elevii pe 
parcursul lecției.

Vorbire: Cereți elevilor să lucreze în 
grupe, în care elevii care învață limba 
interacționează cu vorbitori nativi. 
Oferiți membrilor grupului roluri mai 
provocatoare inclusiv de scriitor, 
reporter sau editor.

Continuați să introduceți 3-5 noțiuni de 
vocabular /zi, însoțite de imagini.

Furnizați modele de propoziții pentru 
scriere și vorbire care stimulează gândirea 
critică.   De exemplu: 

Această poveste este despre  __________.

  eceraoed  _____  uc droca ed tnus uN
______.

Dovezile pe care le am sunt  ___________.

Adaptați conținutul academic 
corespunzător categoriei de vârstă pentru 
a oferi acces din punct de vedere lingvistic 
tuturor elevilor. 

De exemplu: scurtați sarcinile și adăugați 
liste cu noțiuni de vocabular de care elevii 
au nevoie pentru a finaliza sarcina.

ADOLESCENȚI CU VÂRSTE CUPRINSE ÎNTRE 12-18 ANI

Competențe lingvistice pentru 

nivelul începător

Competențe lingvistice pentru 
nivelul intermediar
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Exemple:

• „Mai întâi citiți sau prima dată 
răspundeți la întrebări?”

• „Puteți arăta pe hartă o țară din 
Asia?”

•  „Puteți specifica cum e vremea dacă 
acolo ar fi un taifun?”

Oferiți elevilor, ori de câte ori este posibil, 
oportunitatea de a-și prezenta propria 
limbă, de a aborda diferite subiecte, sau de a 
introduce o perspectivă culturală.

Ori de câte ori aveți posibilitatea, permiteți 
elevilor să utilizeze tehnologia pentru a 
organiza și exprima ceea ce gândesc (a se 
vedea resursele de mai jos).

Comunicarea cu părinții (traducere 
instantanee) https://talkingpts.org

Joc pentru exersarea vocabularului: 

https://duolingo.com

Carduri cu noțiuni de vocabular: 

https://studyblue.com

Organizator grafic: 

http://popplet.com

ADOLESCENȚI CU VÂRSTE CUPRINSE ÎNTRE 12-18 ANI
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NOTES
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