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Abstract 

 Moving the accent from what you know, how well do you know it on what you know and can 

do in the context of learning a foreign language, the need to comply with the requirements of a real 

life dialogue, but also the pair common vocabulary vs specialised vocabulary demand adapting 

theoretical elements to the specific situation: teaching specialised vocabulary to the preparatory 

year of Romanian language. Our aim in this study is to expose some ways of exploiting and 

materialising the descriptors of competences from the European Framework of References for 

Languages through the means of some conversational and lexical activities, introducing concepts 

and linguistic terms, Linguistics being a subdomain belonging to the field Humanities and Arts. As 

a starting-point – the difference between basic vocabulary and the variety of its subunits 

(determined by the frequency and use of a word and its functional-stylistic based integration). Our 

perspective follows a didactic approach of the specific vocabulary used in Linguistics and has as 

primer objective developing professional linguistic communication skills for students who follow 

the preparatory programme of Romanian language, who will study Philology in Romania.   
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Résumé 

 Le déplacement de l’accent de « Qu'est-ce qu’on sait, comment bien on sait ? » sur « 

Qu’est-ce qu’on sait faire ? » dans le contexte d’apprendre une langue étrangère, le besoin de 

s’adapter aux exigences d’une situation de communication, ainsi que la dichotomie lexique 

commun versus lexique spécialisé rendent nécessaire l’adaptation des éléments théoriques à la 

situation spécifique : l’enseignement des langages spécialisés pour l'année préparatoire de langue 

roumaine. Dans cette étude, à partir de la délimitation entre le lexique de base du roumain et la 

variation des sous-unités du vocabulaire (variation qui est déterminée par la fréquence d’utilisation 

des mots et, implicitement, par le facteur stylistique et fonctionnel), nous voudrons présenter 

quelques modalités de valorisation des descripteurs de compétence linguistique sous forme 

d’activités conversationnelles, lexicales ou bien de familiarisation avec les concepts spécifiques à 

la linguistique, branche qui fait partie du domaine des sciences humanistes et des arts. Cette 

perspective d’analyse suit une approche didactique du langage spécifique à la linguistique d’une 

manière intégrante et a comme enjeu le développement de la compétence de communication 

linguistique professionnelle parmi les étudiants du programme préparatoire de langue roumaine 

qui suivront des études universitaires en lettres dans le système roumain d’enseignement.   

 

Rezumat 

 Mutarea accentului de pe de ce știi, cât de bine știi pe ce știi să faci în contextul învățării 

unei limbi străine, nevoia de adaptare la cerințele unei situații comunicaționale, dar și dihotomia 

lexic comun vs lexic specializat fac necesară adaptarea elementelor teoretice la situația specifică: 

predarea limbajelor specializate la anul pregătitor de limba română. În acest studiu ne propunem, 

pornind de la delimitarea dintre lexicul de bază al limbii române și varietatea subunităților din 

structura vocabularului (determinată de frecvența de utilizare a cuvintelor și, implicit, de factorul 

stilistico-funcțional), să expunem câteva modalități de valorificare a descriptorilor de competență 

lingvistică sub forma unor activități conversaționale, activități lexicale, dar și a unor activități de 

familiarizare cu conceptele specifice lingvisticii, subdomeniu ce se raportează la domeniul științe 

umaniste și arte. Această perspectivă de analiză urmărește abordarea didactică a limbajului 

specific lingvisticii din perspectivă integrată și are ca miză dezvoltarea competenței de comunicare 

lingvistică profesională la studenții programului pregătitor de limba română care vor urma studii 

filologice universitare în sistemul de învățământ românesc. 

 

Key-words: descriptors of competence, professional communication skills, Romanian as a foreign 

language, specialised vocabulary, Linguistics 
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 Preambul 

Problematica studiului nostru are ca suport teoretic principiile și reglementările din Cadrul 

european comun de referință pentru limbi (CECRL) și aduce în discuție descriptorii de competență 

lingvistică pe care se întemeiază predarea limbajelor specializate la anul pregătitor de limba 

română, program de studiu a cărui misiune este „pregătirea lingvistică pentru dobândirea 

competenței de comunicare lingvistică și a celei de comunicare profesională a studenților 

internaționali admiși în programe de studii de nivel universitar sau postuniversitar derulate în limba 

română” (BĂRDĂȘAN, 2018, 154). Din perspectivă practică și aplicativă, la nivel didactic, 
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cercetarea noastră urmărește delimitarea modalităților prin care pot fi valorificați descriptorii de 

competență în predarea limbajelor specializate, apelând la diverse conținuturi tematice, la texte 

specializate și la o serie variată de exerciții orientate dominant spre valorificarea terminologiilor 

specifice sferelor de activitate socio-profesională (cu referire specială la domeniul științelor 

umaniste). 

 

I. Aspecte teoretice 

În predarea unei limbi străine, deci implicit a românei ca limbă străină (RLS), reprezintă un 

imperativ raportarea la Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) în vederea 

identificării nivelurilor generale de competență lingvistică vizate în procesul de predare-învățare-

evaluare. CECRL este un document publicat de Consiliul Europei, în 2001, care definește gradul de 

stăpânire a unei limbi străine, pe o scală cu 6 niveluri (A1-C2), în funcție de „ce știi să faci” (ce știi 

și cât de bine știi) la nivelul fiecărei componente prin care se concretizează comportamentul 

comunicativ. Această scală de evaluare a stăpânirii unei limbi este aplicabilă oricărei limbi și se 

utilizează în vederea însușirii eficiente a conținuturilor lingvistice adecvate fiecărui nivel de 

competență, fiind utilă tuturor celor implicați în procesul de predare- învățare-evaluare a limbilor în 

strânsă legătură cu uzul și cu nevoile utilizatorilor codului lingvistic însușit. Nivelul de competență 

lingvistică specific fiecărui stadiu de achiziție este raportat la contextele reale de comunicare, 

susținând capacitatea de adaptare a utilizatorului la situațiile de comunicare generale sau specifice 

(de tip profesional). 

Demersul didactic prin care un program de studiu al RLS poate fi orientat spre dezvoltarea 

unei competențe lingvistice profesionale trebuie să se sprijine pe o serie de preachiziții lingvistice, 

interacționale, culturale și interculturale. Altfel spus, cursantul trebuie să aibă un anumit nivel de 

cunoaștere a limbii române pentru a-și putea dezvolta capacitatea de comunicare într-un domeniu de 

activitate specializat (în primă fază ca student într-un program universitar de instruire profesională). 

Punctul de pornire și suportul acestui demers de dezvoltare a competenței de comunicare în sfere de 

activitate specializată îl reprezintă nivelurile intermediare de cunoaștere a limbii (B1 și B2), stadii 

care orientează cursantul spre obținerea unei independențe în utilizarea limbii însușite, dar și spre 

stilizarea comportamentului comunicativ prin deschiderea spre diversitatea situațiilor de 

comunicare în care poate fi utilizată o anumită limbă. Stadiile de învățare a limbii pentru nivelurile 

B1 și B2 permit activități de învățare ce corelează conținuturile lingvistice generale cu cele 

specifice comunicării profesionale, deschiderea spre acesta din urmă fiind realizabilă prin achiziția 

unor termeni ce țin de limbajele specializate. 

Premisa achizițiilor specifice unei comunicări lingvistice orientate spre obiective 

profesionale o reprezintă nivelul de competență B1, care, conform descriptorilor de nivel (vezi 

CĂPĂLNĂȘAN, HUȚANU, 2011-2012), se concretizează, la nivelul capacității de exprimare orală 

și scrisă și la nivel interacțional, prin faptul că studentul trebuie să acționeze (să se descurce), să 

reacționeze în diverse situații (la serviciu, la școală, în timpul liber; atunci când călătorește în afara 

orașului; atunci când are de completat formulare și de scris e-mailuri/scrisori formale). În aceste 

contexte interacționale, studentul dobândește abilități de acțiune prin limbaj, procesul didactic fiind 

orientat spre o tematică clar circumscrisă (de exemplu: cum povestim un eveniment, un vis, o 

experienţă; cum punem în ordine evenimentele sau acţiunile dintr-o zi, săptămână etc.; cum facem 

şi cum descriem un plan; cum ne expunem punctul de vedere, cum argumentăm o idee simplă; cum 

apreciem şi cum clasăm idei, situaţii, evenimente; cum vorbim despre o situație ipotetică; cum 

cerem şi cum dăm explicații cuiva; cum ne scuzăm şi ne motivăm absența, refuzul; cum ne 

exprimăm reținerea; cum facem o promisiune sau un reproș; cum ne exprimăm compasiunea şi 

solidaritatea, cum dăm un sfat; cum relatăm spusele cuiva). Concretizarea acestor acte de limbaj se 

sprijină, la nivelul B1, pe o serie de activități de învățare a unor conținuturi ce țin de sistemul 

lingvistic. Dintre elementele de gramatică vizate în această etapă de însușire a RLS amintim câteva: 

adjectivul: acordul în caz (genitiv şi dativ) cu substantivele feminine; gradul comparativ de egalitate 
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şi de inferioritate, superlativul relativ; adjective fără grade de comparație; numeralul: numeralul 

adverbial (organizat în jurul unui numeral ordinal); verbul: indicativul imperfect; condiționalul-

optativ prezent; conjuncția: organizarea sintactică a enunțurilor cu ajutorul conjuncțiilor şi 

locuțiunilor conjuncționale: ca...să, precum şi, însă, ci, încât, înainte să, după ce, fără să, în timp 

ce, ca şi cum, ca şi când, de parcă, fiindcă, din cauză că, chiar dacă, cu toate că, în concluzie, 

așadar). 

Consolidarea competenței de utilizare a limbii prin obținerea unei independențe de 

comunicare se realizează în procesul de însușire a limbii la nivelul B2, când studentul trebuie să 

converseze și să acționeze spontan. La nivel interacțional și în planul exprimării orale și scrise, 

elementele-cheie ale acestei etape de învățare sunt: părerea argumentată, comparația, opțiunea, 

alegerea. În acest sens, activitățile de învățare a limbii vor fi orientate spre acte de limbaj ce susțin 

independența lingvistică și interacțională a studentului (de exemplu: cum emitem şi argumentăm o 

părere, cum exprimăm o convingere, cum aducem contraargumente; cum captăm şi cum verificăm 

atenţia interlocutorului; cum expunem avantajele şi dezavantajele unui obiect, situaţii, posibilităţi 

etc.; cum ne corectăm şi cum reformulăm, când nu suntem înţeleşi; cum îi cerem interlocutorului să 

dea detalii suplimentare). Pentru a fi activate din punct de vedere comunicațional, aceste acte de 

limbaj vor fi susținute de o serie de elemente de gramatică ce se cer a fi însușite la acest nivel de 

învățare a limbii române. Dintre acestea enumerăm câteva: pronumele: topica formelor 

neaccentuate ale pronumelor personale şi ale pronumelor reflexive; pronumele personal şi 

pronumele reflexiv în dativ posesiv; reflexivul impersonal, reflexivul pasiv, reflexivul factitiv; 

pronumele de politețe (dumneata, dumnealui, dumneaei, dumnealor); adjectivul pronominal posesiv 

după prepoziții şi locuțiuni prepoziționale (de ex. din cauza ta); pronumele şi adjectivul pronominal 

demonstrativ de identitate (forma cazuală de nominativ-acuzativ; pronumele relativ ceea ce; verbul: 

indicativul mai-mult-ca-perfect; condiționalul-optativ perfect; gerunziul; supinul; diateza pasivă a 

verbelor; prepoziția: prepoziții şi locuțiuni prepoziționale (de către, înaintea, împrejurul, în afară 

de, în loc de, cu excepția); conjuncția: organizarea sintactică a enunțurilor cu ajutorul conjuncțiilor 

şi locuțiunilor conjuncționale (nu numai...ci şi, în loc să, deoarece, prin urmare, pe lângă că). 

În mod firesc, toate aceste conținuturi ce țin de elementele de construcție a comunicării și de 

actele de limbaj au nevoie de un suport lexical adecvat celor două niveluri ale competenței de 

comunicare (B1 și B2). În acest sens, vocabularul utilizat reunește elemente ce aparțin lexicului 

comun. Oferim, cu titlu orientativ, temele care pot oferi un corpus lexical necesar însușirii celor 

două niveluri de competență de comunicare în limba română: 

Nivelul B1:  

• Viața de zi cu zi. La poștă. La bancă. La casa de schimb valutar. La benzinărie. La un 

service auto. La librărie. La bibliotecă. La ambasadă / consulat / autoritatea pentru străini 

• Pasiuni. Activități de relaxare. Sport. La sala de sport. La cinema. La teatru. La muzeu. 

Expoziții.  

• Călătoria în afara orașului. La agenția de turism.  

• Mass-media. Realitatea înconjurătoare.  

Nivelul B2: 

• Plante. La grădina botanică.  

• Animale domestice şi animale sălbatice. La grădina zoologică. 

• Universul. Planetele. Viața pe alte planete. 

• Ocazii festive. Sărbători. Alegerea unui cadou. La coafor. La frizer. La cosmetică. 

• La tribunal. Sistemul juridic din România. 

• Școala şi educația. Sistemul de învățământ din România. 

În acest ansamblu comunicațional convergent (ce cuprinde acte de limbaj, elemente 

gramaticale de construcție a comunicării, elemente ale lexicului comun din structura vocabularului), 

fie că ne raportăm la nivelul B1 sau la nivelul B2 al competenței generale de comunicare utilizând 

limba română, se pune problema modului în care putem acționa din perspectivă didactică, astfel 
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încât prin activități specifice studenții care învață limba română să dobândească și competența de 

comunicare lingvistică profesională. 

Conform precizării noastre dintr-un studiu anterior, competența de comunicare lingvistică 

profesională se delimitează „prin gradul de stăpânire și utilizare a conținuturilor tematice din aria 

diverselor activităților profesionale existente, dar și a resurselor lingvistice și terminologice 

specifice celor trei zone din ansamblul limbajelor specializate, în vederea realizării unor sarcini și 

activități comunicative.” (BĂRDĂȘAN, 2018, 153). Această competență poate fi dobândită prin 

familiarizarea studenților cu limbajul specific domeniilor de specializare: matematică și științele 

naturii, științe biologice și biomedicale, științe inginerești, științe sociale, științe umaniste și arte 

(arhitectură și urbanism, arte, filologie, filozofie, istorie, studii culturale), știința sportului și 

educație fizică, dar și prin utilizarea integrată a conținuturilor specifice fiecărui domeniu 

profesional. Prin conceptul de integrare, din perspectiva didacticii RLS, înțelegem ansamblul 

strategiilor didactice care favorizează însușirea lexicului specializat și a structurilor lingvistice 

specifice unui domeniu de activitate profesională în directă legătură cu conținuturile ce țin de planul 

general al limbii (elementele lexicului comun, elementele de gramatică și acte de limbaj și contexte 

de comunicare generale sau specifice). 

 Principalul domeniu lingvistic pe care trebuie să-l avem în vedere în activitățile didactice 

care orientează studentul spre însușirea particularităților de comunicare lingvistică specifice unui 

anumit domeniu de activitate profesională se referă la lexicul limbii, întrucât prin acest 

compartiment se face diferențierea, în principal, între o utilizare generală a limbii și utilizarea 

profesională a acesteia. În acest plan se face distincția dintre lexicul comun (limba comună) și 

lexicul specializat (limbajele specializate), deoarece vocabularul unei limbi permite o serie de 

delimitări (în funcție de frecvența de utilizare a cuvintelor, de aria lor de răspândire, de factorii 

stilistic-funcționali: apartenență social-culturală, profesie etc.) [pentru delimitarea teoretică a 

conceptului de comunicare profesională și a relației dintre limba comună și lexicul specializat, vezi 

BĂRDĂȘAN, 2018, 152-155]. 

 Din perspectiva didacticii limbii române ca limbă străină, abordarea lexicului ca 

instrument/suport al comunicării profesionale impune în procesul didactic o delimitare clară a 

unităților lexicale ale limbii comune (ale lexicului comun), esențiale în codarea și decodarea 

mesajelor din actele de comunicare curentă (orală sau scrisă), dar și pentru construcția structurii 

primare a mesajelor din comunicarea lingvistică profesională, a unităților lexicale care 

particularizează limba din perspectivă socială sau culturală și prin care se asigură adecvarea 

situațională a mesajelor în comunicarea curentă și a termenilor din structura lexicului specializat 

(sau limbajului specializat), termeni specifici unor domenii de activitate profesională clar 

circumscrise ce contribuie la construcția unui act discursiv profesional și, implicit, la delimitarea 

competenței de comunicare lingvistică profesională. Dintre efectele didactice ale acestei delimitări 

putem nota: abordarea riguroasă a ansamblului lexical al limbii române; evitarea amestecului între 

registre stilistice diferite; delimitarea ansamblului lexical general al limbii de limbajele specializate; 

individualizarea lexicală a unui anumit domeniu profesional; observarea unităților lexicului comun 

care se integrează în lexicul specializat, prin terminologizare, sau a unităților terminologice care 

intră în lexicul comun, prin determinologizare; identificarea unor termeni specializați 

interdisciplinari, apăruți prin împrumut interdisciplinar; semnalarea diferențelor în ce priveşte 

normalizarea între diversele terminologii studiate: „unele dintre ele manifestă libertăți mai mari 

(cum ar fi filozofia, terminologia artistică, terminologia științelor umaniste în general), spre 

deosebire de altele (medicina, economia) care obligă la diverse constrângeri şi, deci, la o normare 

mai strictă” (BIDU-VRĂNCEANU, 2000, 72).  

Cele mai multe dintre aspectele prezentate, raportabile deopotrivă la domeniul terminologiei 

și al didacticii RLS, pot fi ilustrate prin lectura unor definiții de dicționar. Reproducem cu titlu de 

exemplificare un element lexical al limbii române prezent atât la nivelul lexicului comun, cât și în 

cadrul unor terminologii care și l-au asumat fie prin terminologizare, fie prin împrumut 
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interdisciplinar. Termenul a fost selectat pe baza criteriului prezenței sale în lexicul specializat al 

unor științe umaniste, domeniu pentru care vom propune, în partea a doua a studiului nostru, un 

model de abordare didactică a lexicului specializat (DEX, 2009, s.v. subiect):   
SUBIÉCT, subiecte, s. n., (4) subiecți, s. m.  

1. S. n. Totalitatea acțiunilor, evenimentelor (prezentate într-o anumită succesiune) care alcătuiesc 

conținutul unei opere literare, cinematografice etc. Chestiune, temă despre care vorbește sau scrie cineva. 

Cauză, pricină, motiv.  

2. S. n. (Lingv.) Partea principală a propoziției care arată cine săvârșește acțiunea exprimată de 

predicatul verbal la diateza activă sau reflexivă, cine suferă acțiunea când predicatul verbal este la diateza 

pasivă sau cui i se atribuie o însușire ori o caracteristică exprimată de numele predicativ în cazul predicatului 

nominal.  

3. S. n. (Log.) Termen al unor judecăți, reprezentând noțiunea ce desemnează obiectul gândirii despre 

care se afirmă sau se neagă însușirea exprimată de predicatul logic.  

4. S. m. Ființă aflată sub observație, supusă anchetei, experimentului etc.; individ care prezintă 

anumite caracteristici.  

5. S. m. (În sintagmele) Subiect de drepturi și obligații = persoană care, în cadrul raporturilor juridice, 

are drepturi și obligații. Subiect impozabil = persoană fizică sau juridică obligată prin lege să plătească un 

anumit impozit către stat. – Din lat. subjectum (cu unele sensuri după fr. sujet). 

 

 II. Aspecte didactic-aplicative 

 Construcția CECRL în funcție de anumiți descriptori generali de nivel ai competenței de 

comunicare într-o anumită limbă favorizează, în procesul de predare-învățare-evaluare a limbilor, 

adaptarea conținuturilor tematice și de limbă la publicul-țintă. Aceste libertăți vin în sprijinul 

nevoilor persoanelor care învață o limbă și invită coordonatorii procesului didactic să-și modeleze 

activitățile prin raportare la aceste nevoi de comunicare, propunând strategii și tehnici de lucru sau 

materiale didactice specifice și cu finalitate comunicațională.    

 Având în vedere faptul că una dintre nevoile celor care învață limba română ca limbă străină 

este aceea de a dobândi o competență de comunicare ce să le permită parcurgerea unor studii 

universitare în domenii profesionale variate, este necesar ca în procesul didactic să li se formeze, pe 

lângă competența de comunicare lingvistică și o competență de comunicare profesională, adaptată 

domeniului de specializare în care vor urma un parcurs educațional universitar în limba română. 

Aspectele delimitate sunt relevante pentru cazul studenților străini care parcurg programul 

pregătitor de limba română, ale căror opțiuni de studiu în România sunt foarte variate, ceea ce face 

ca în planul de învățământ al acestui program de studiu să existe o disciplină adaptată nevoii de a 

dobândi competență de comunicare lingvistică profesională în următoarele șase domenii majore: 

matematică și științele naturii, științe biologice și biomedicale, științe inginerești, științe sociale, 

științe umaniste și arte, știința sportului și educație fizică.   

 Întrucât abordarea limbajului specializat al acestor șase domenii impune în plan didactic 

strategii particularizate, în studiul de față ne propunem să ne oprim asupra unui singur domeniu - 

științe umaniste și arte, arie științifică ce are subsumate următoarele subdomenii: arhitectură și 

urbanism, arte, filologie, filozofie, istorie, studii culturale. Enumerarea anterioară relevă din nou 

eterogenitatea preocupărilor specifice acestor subdomenii și diversitatea limbajelor specializate 

aferente fiecărui subdomeniu. În acest context, profesorul poate să recurgă la strategii didactice prin 

care să-și adapteze conținuturile lingvistice la nevoile cursanților. 

 Ca un exercițiu de adaptare a strategiilor didactice la publicul-țintă propunem un scenariu 

didactic destinat studenților străini care vor urma studii universitare filologice în limba română și 

cărora le vor fi necesare instrumente de comunicare specifice științelor limbii, lingvisticii, în 

general. Conținuturile terminologice de interes pentru această ramură a științelor umaniste se 

centrează, în linii generale, în jurul denumirilor referitoare la părțile de vorbire și la părțile de 

propoziție, la relațiile dintre cuvinte, la categoriile gramaticale, la compartimentele limbii, la 

nivelurile limbii și la diverse fenomene lingvistice. 

Elaborarea scenariului didactic trebuie să aibă în vedere, pe de o parte, unele particularități 

ale studenților care urmează să participe la activitățile didactice (origini și culturi diferite, vârste 
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relativ diferite, absolvenți ai unor sisteme de învățământ diferite, preocupări și profiluri diferite, 

diferențieri în ce privește nivelul de limbă română la care au ajuns – B1 sau B2 etc.) și, pe de altă 

parte, obiectivele disciplinei Limbaj specializat – științe umaniste și arte: însușirea elementelor 

specifice limbajelor specializate; dezvoltarea capacității de a transfera formele lingvistice din limba 

comună în limbajele specializate și din aceste limbaje spre limba comună; utilizarea pertinentă și 

corectă în actele de comunicare a unor elemente lexicale de bază ale unui ansamblu terminologic; 

valorificarea integrată a conținuturilor lingvistice (fonetică, vocabular, gramatică) în contexte de 

comunicare scrisă și orală adaptate unui anumit domeniu profesional; aprofundarea competențelor 

de receptare (înțelegerea textului scris, înțelegerea după auz) şi de producere (scriere, exprimare 

orală) a textelor de specialitate, în limitele nivelurilor B1-B2, din Cadrul European Comun de 

Referință pentru Limbi (CECRL); adaptarea corectă la diverse situații de comunicare profesională 

specifice domeniului studiat. 

 Pentru atingerea acestor obiective, fiecare scenariu didactic va impune, în corelație cu un set 

de obiective operaționale (familiarizarea cu termeni de specialitate prin contextualizare, 

deprinderea consultării dicționarelor, dezvoltarea capacității de a compara mecanismele de 

funcționare a unor limbi diferite, stimularea creativității și a previzionării, dezvoltarea capacității 

de selecție și a spiritului rezumativ, dezvoltarea voinței de a căuta independent și în afara cursului), 

alegerea unor conținuturi științifice de bază din domeniul științei limbii, accesibile din punct de 

vedere conceptual și pretabile unui demers didactic, astfel încât ele să poată fi ușor asimilate și să 

servească concomitent, prin unele aspecte, atât dezvoltării competenței de comunicare lingvistică 

generală, cât și competenței de comunicare lingvistică profesională. Toate aceste elemente trebuie 

concretizate printr-un set de activități de învățare ce valorifică interacțiunea, producerea și 

receptarea de mesaje orale sau scrise, fixarea unor elementele de construcție a comunicării și 

însușirea sau fixarea unor elemente lexicale ale limbii comune sau a unor termeni din limbajul 

specializat studiat. 

 În continuare propunem o ilustrare a acestui mod de lucru în activitatea de predare a 

limbajului specializat al științelor umaniste, în contextul învățării limbii române ca limbă străină, 

alegând o temă referitoare la descrierea planului sincronic al limbii române din perspectivă lexicală: 

Limba română actuală. Tendințe lexicale. 

 Tema propusă va fi valorificată didactic prin următoarele tipuri de activități de învățare: 

a) Activități conversaționale (dirijate sau libere): 

1. Ce este un dicționar? De ce este el util? 

2. Ce tip de informație apare la un cuvânt? Cum este notată – pe scurt/în detaliu? Punctați 

diferențele între articolele de dicționar. 

3. Ce alte resurse lexicografice mai putem folosi? 

Aspectele care pot fi discutate se referă la: definirea dicționarului, precizarea utilității 

dicționarelor, tipologia dicționarelor și numirea specificului acestora (ex.: dicționarul explicativ, 

ortografic, dicționarul de termeni științifici); prezentarea modului de organizare a informației în 

articole de dicționar; identificarea unor modalități alternative de a obține informații de natură 

lexicografică. Utilitatea acestei activități este dată de accesul treptat, noninvaziv la conținuturi 

științifice (de exemplu: cuvântul – relația dintre formă și sens; raportul dintre lexicul comun și 

lexicul specializat; elemente de construcție a unui dicționar sau a unui articol de dicționar – formă, 

definiție, tipuri de informații).  

 b) Activități lexicale  

Activitățile din etapa anterioară au avut rolul de a pregăti accesul spre conținuturi lingvistice 

specifice tematicii selectate din sfera științelor limbii. Prin activitățile de învățare cu miză lexicală 

se urmărește facilitarea unui contact direct cu elementele lexicale specifice lingvisticii în vederea 

unei analize formale și conceptuale a acestora. Exercițiile lexicale propuse valorifică o serie de 

termeni specializați, sintagme, structuri gramaticale și contexte de actualizare specifice. 

1. Căutați în dicționar cuvintele: împrumut, anglicism, neologism, xenism, barbarism.  
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2. Citiți textul. Subliniați cuvintele noi.   
De două zile, constat că abordez pronunția unor cuvinte împrumutate din limba engleză sau engleza 

americană. Asemenea cuvinte, adică anglicismele, sunt numeroase în limba română și vom reveni mereu 

asupra lor, fiindcă acest fenomen este, practic, inepuizabil. Rodica Zafiu semnala un dicționar al anglicismelor 

europene, Dictionary of European Anglicisms  — apărut in 2001 sub coordonarea lui Manfred Görlach în care 

sunt cuprinse 16 limbi europene, printre care și limba română. Unii lingviști sau intelectuali publici din 

România au deplâns sau deplâng prezența tot mai agresivă a anglicismelor și consideră fenomenul o adevărată 

formă de colonizare a limbii. Alții, resemnați probabil de faptul că nu este vorba decât despre o formă a 

globalizării, se mulțumesc să constate amploarea fenomenului și să observe diverse adecvări. Printre abordările 

sceptice, dacă nu chiar critice cu privire la importul masiv de anglicisme, vă reamintesc pozițiile lui George 

Pruteanu, Octavian Paler sau Eugen Simion. Observația sau, mai precis, argumentul lor principal stă în faptul 

că limba română nu are neapărat nevoie de asemenea cuvinte. Mă alătur acestei argumentări, fiindcă 

persoanele ce emit 4-5 anglicisme pe minut mi se par și snoabe, și ridicole. Și vă dau câteva exemple ce 

frizează ridicolul. Nu mai mergem la ședință, ci la meeting, nu ne-a plăcut spectacolul, ci show-ul, nu mai 

frecventăm saloanele de înfrumusețare, ci de beauty, unde nu se face machiaj, ci make-up. Pentru ce make-up? 

Pentru a avea sex-appeal, nu pe vino-ncoace. La ce bun sex-appeal-ul [sic!]? Dacă mergem la shopping, adică 

la cumpărături, poate prindem un discount, adică o reducere. După câte ați observat, nu e nevoie de niciunul 

dintre anglicismele enumerate, fiindcă avem sinonime exacte ale lor în limba română. De fapt, anglicism nu 

înseamnă doar un cuvânt sau o expresie specifică limbii engleze, ci și un cuvânt de origine engleză 

împrumutat, fără necesitate, de o altă limbă și neintegrat în aceasta. See you soon!. 

Marcel TOLCEA, Anglicismele, un show ce strică beauty-ul limbii române 

(http://radiotimisoara.ro/2017/04/12/%F0%9F%94%8A-anglicismele-un-show-ce-strica-beauty-ul-limbii-

romane/) 

 

3. Alcătuiți propoziții folosind cuvintele pe care le-ați subliniat.  

4. a. Dați exemple de cuvinte pe care le folosim într-o discuție cu colegii și de cuvinte pe 

care le auzim la un curs de la Facultatea de Litere.  

     b. Căutați sinonime pentru (în text sau în dicționar): frecvent, a atrage atenția, a susține, a 

utiliza, a transforma, a semnifica, a observa.  

5. Potriviți termenii din prima coloană cu definițiile din cea de-a doua coloană:  

Barbarism Cuvânt împrumutat de curând din altă limbă. 

Clișeu Cuvânt împrumutat dintr-o limbă străină fără 

a fi necesar. 

Flexiune Cuvânt, expresie împrumutate din limba 

franceză de o altă limbă și neasimilate de 

aceasta. 

Franțuzism Totalitatea schimbărilor pe care le suferă 

forma unui cuvânt pentru a exprima diferite 

raporturi gramaticale. 

Neologism Formulă stilistică, expresie etc. banalizată din 

cauza repetării excesive. 

 

6. Înlocuiți cuvântul/cuvintele subliniat(e):  

Nu mergem des în cluburi.  

Azi am vorbit la curs despre cuvintele împrumutate.  

Din lista de cuvinte le-am ales pe cele mai importante.  

Cuvintele inutile vor dispărea treptat din limbă.  

E greu să învăț cuvintele din această sferă semantică.  

Mai mulți specialiști în lingvistică se întâlnesc la conferința de la București.  

Ce sens au următoarele cuvinte?  

Pentru scrierea cuvintelor din engleză se acceptă litere care nu există în română.   

7. Simplificați enunțurile următoare după modelul: Cuvântul subiect are foarte multe 

sensuri. → Cuvântul subiect este polisemantic. 

Weekend este un cuvânt împrumutat din limba engleză. → 
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Scrierea și pronunțarea după regulile limbii române a cuvintelor din alte limbi se realizează 

treptat. → 

Dicționarul ortografic, ortoepic și de punctuație al limbii române este util. → 

Dicționarul explicativ al limbii române are și variantă electronică. → 

8. Comparați formele marcate din enunțurile: Show-ul nu mi-a plăcut. vs Jobul meu e bine 

plătit.  

9. Scrieți un text în care să folosiți cuvintele: a adapta, a scrie, a pronunța, regulă, a 

împrumuta, dicționar, a consulta, a verifica, lingvist.  

Posibile teme: Cuvintele străine în limba mea, Influența limbii engleze.  

10. Realizați o listă de termeni din domeniul lingvisticii. Porniți de la textul citit. Discutați 

despre corespondența terminologică. 

11. Dați exemple de împrumuturi, neologisme, barbarisme.  

 c) Activități de familiarizare cu unele concepte specifice lingvisticii 

 Familiarizarea cu terminologia specifică lingvisticii, realizată cu ajutorul unui set de exerciții 

lexicale ce au urmărit conectarea lexicului specializat la lexicul comun și accesul la metalimbajul 

specialiștilor filologi, poate fi continuată prin discutarea unor scurte texte de specialitate din 

perspectiva conținuturilor teoretice și a conceptelor specifice pe care le actualizează 

Fenomenul de anglicizare vs romgleza. Anglicismele. Scrierea lor 
„Anglicizarea se prezintă ca o tendință a limbilor actuale de a lăsa să pătrundă, mai ales în domeniul 

vocabularului, influența engleză, aceasta manifestându-se, deci, ca element de superstrat. Se poate observa o 

continuă îmbogățire a vocabularului prin împrumuturi din engleză adaptate sau neadaptate în domenii precum 

economia, muzica, sportul, gastronomia, dar mai ales  în domeniul modei.”  

(Gabriela PANĂ DINDELEGAN, Aspecte ale dinamicii limbii române actuale, vol. II, București, 

Editura Universității din București, 2003, p. 333). 

 

• Anglicizarea nu trebuie confundată/asociată cu romgleza (formă simplificată de 

vorbire constând în amestecarea lexicului și gramaticii limbilor română și engleză). 

 
„Creat prin analogie cu binecunoscutul franglais, termenul romgleză, puternic marcat de conotații 

peiorativ-ironice, traducea la sfârșitul anilor ′90 îngrijorarea unor cercuri intelectuale românești față de 

invazia de anglo-americanisme, considerate o amenințare la adresa limbii și a culturii naționale.” Atitudinea 

lingviștilor și a oamenilor de cultură față de invazia anglicismelor este una neunitară. Acest subiect a ridicat 

multe probleme, întrucât este un fenomen de actualitate manifestat atât în limba standard, în limbajele 

specializate, dar mai ales în limbajul colocvial.  

(Adriana STOICHIȚOIU ICHIM, „Romgleza” turismului în contextul globalizării, p. 360) 

(http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V2349/pdf) 

 

În lucrările de specialitate, termenii pătrunși în limbă pe calea împrumutului sunt clasificați în trei 

categorii în funcție de gradul lor de asimilare și de adaptare: 

• Termeni adaptați (atât din punct de vedere fonetic și grafic, cât și morfologic). Printre acești termeni 

se numără: lider, miting, iaht, clovn, budincă, cocteil, tenis. 

• Termeni neadaptați, prezenți în dicționare: lobby, speaker, speech, staff, brand, discount, 

supermarket, mall, market, marketing. 

• Xenisme: fashion, chewing gum.  

 

Materialul didactic prezentat este completat cu o anexă care reprezintă un corpus de cuvinte 

românești împrumutate din engleză (prezente în dicționare, ghiduri de conversație, manuale de 

limba română ca limbă străină). Acest material își găsește utilitatea atât pentru utilizarea corectă a 

formelor inventariate în interacțiunile curente ale studenților care învață limba română, cât și pentru 

observarea și cunoașterea tendințelor lexicale din româna actuală, informații utile din perspectiva 

viitorului student filolog ce urmează o pregătire preliminară în domeniul științelor umaniste prin 

studierea limbajului specializat al acestui sfere profesionale. 

 

 

http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V2349/pdf
http://www.diacronia.ro/ro/indexing/details/V2349/pdf
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  Corpus de cuvinte împrumutate din engleză (sursa definițiilor: DEX) 
Camping, „Suprafață de teren (la șes, deal sau munte) pe care sunt instalate corturi sau baracamente 

pentru turiști. ♦ Faptul de a trăi în aer liber, sub cort. [Pr.: chémping] – Din engl., fr. camping.” 

Catering, „Distribuire a producției industriale sau centralizate a semipreparatelor și a preparatelor 

culinare care, între perioada de producție și desfacere la consumator, sunt conservate prin frig. [Pr.: kéĭtăring] 

– Din engl. catering.” 

Cocktail, „1. Amestec de băuturi alcoolice cu ingrediente. 2. Recepție de proporții mai modeste. [Pr.: 

cócteil. – Var.: cocteil] – Din engl., fr. cocktail.” 

DJ, „Prezentator într-o discotecă, la radio etc. de muzică ușoară și de dans înregistrată. [pron. digéĭ] – 

Cuv. engl.” 

E-mail, „1. Poștă electronică. 2. Mesaj transmis prin poșta electronică. [Pr.: iméĭl / ímeĭl] – Cuv. 

engl.” 

Fast-food, „Restaurant cu un număr limitat de produse care nu necesită o preparare laborioasă și care 

pot fi consumate pe loc sau luate la pachet. [Pr.: fastfúd] – Cuv. engl.” 

Folk, „1. S. n. Stil în muzica ușoară contemporană care folosește motive din muzica populară. 2. Adj. 

invar. Care aparține folkului (1). – Din engl. folk.” 

Grapefruit, în prezent este un împrumut adaptat: grepfrut „Fruct citric de culoare galbenă, mai mare 

decât portocala, cu gust plăcut, acrișor-amărui, produs de un arbore subtropical; grep. [Scris și: grape-fruit] – 

Din engl., fr. grape-fruit.” 

Hobby, „Îndeletnicire plăcută, în afara preocupărilor profesionale, exercitată în timpul liber. [Scris și: 

hoby] – Din engl., fr. hobby.” 

Hot dog, „Crenvurșt [sic!] fiert, servit cu muștar, într-un corn fierbinte. – Cuv. engl.” 

Jazz, „1. Muzică profană din America de Nord, practicată în principal de afro-americani și impusă la 

sfârșitul sec. XIX în SUA, extinsă ulterior în întreaga lume. 2. Orchestră formată de obicei din instrumente de 

suflat și de percuție care execută această muzică; jazzband. [Scris și: jaz. – Pr.: gez, ğaz] – Din engl., fr. jazz.” 

Mall, „Complex de mari dimensiuni care cuprinde magazine, servicii utilitare, expoziții etc. închis 

circulației autovehiculelor; spațiu vast pe care se află un astfel de complex. [Pr.: mol] – Din engl. mall.” 

Marker, „Creion special, diferit colorat și fluorescent, cu care se subliniază anumite pasaje sau 

cuvinte într-un text. [Pr.: -căr] – Din engl. marker.” 

Mass-media, „Termen care desemnează ansamblul mijloacelor și modalităților tehnice moderne de 

informare și influențare a opiniei publice, cuprinzând radioul, televiziunea, presa, internetul etc.; mijloace de 

comunicare în masă. [Pr.: -di-a] – Cuv. engl.” 

OK, „De acord, foarte bine. [Scris și: OK. – Pr.: okéĭ] – Din engl. OK.” 

Online, „Conectat la o rețea de calculatoare (internet) sau controlat direct de un procesor central. 

[Scris și: online. – Pr.: onláĭn] – Din engl. on-line.” 

Polo, „1. (Adesea urmat de determinarea „pe apă”) Joc sportiv de echipă în care jucătorii, deplasându-

se înot într-un bazin, trebuie să marcheze goluri prin aruncarea mingii cu mâna în poarta adversarilor. 2. Joc 

sportiv de echipă practicat călare, în care mingea este lovită cu bastoane lungi. – Din fr., engl. polo.” 

Room-service, „Serviciu asigurat de un hotel, prin care clienților li se poate aduce masa sau băutura în 

cameră. [Pr.: rum-sérvis] – Cuv. engl.” 

Rugby, „Joc sportiv desfășurat între două echipe a câte 15 jucători, pe un teren de formă 

dreptunghiulară, având ca obiect de joc o minge ovală pe care jucătorii o pot folosi, în egală măsură, cu 

piciorul sau cu mâna. [Scris și: rugby] – Din engl., fr. rugby.” 

Squash, „joc sportiv asemănător tenisului de câmp, cu rachete. (< engl. squash).” 

Service, (2) „Stație de reparare și întreținere a autoturismelor sau a diverselor aparate. [Pr.: servis] – 

Din engl. service.” 

Site, „Loc în care se pot accesa informații utile (texte, imagini, sunete, programe) într-o rețea de 

calculatoare, de obicei internet. [Pr.: sait] – Din engl. site.” 

Snack, (3) „Aperitiv, gustare (între mesele principale). [Pr.: snec] – Din engl. snack.” 

Spray, (3) „Substanță (cosmetică, insecticidă etc.) pulverizată de un atomizor; p. ext. atomizor. [Pr.: 

sprei] – Din engl. spray.” 

Stewardesă, (3) „Femeie care face parte din personalul de bord al unui avion, având sarcina de a 

îndruma și de a servi călătorii. [Pr.: stĭuardesă] – Din engl. stewardess.” 

Supermarket, (4) „Supermagazin. – Din engl. supermarket.” 

Surfing, „Sport practicat cu surful. [Pr.: sắrfing] – Cuv. engl.”  

Video, (2) „1. Adj. invar. Care se referă la sistemele de transmitere și de înregistrare a imaginii. 2. S. 

n. Aparatură pentru înregistrarea, transmisia și reproducerea imaginii. [Pr.: vi-de-o] – Din fr. vidéo, engl. 

video.” 

Weekend, „Sfârșit de săptămână (cuprinzând sâmbăta și duminica), destinat odihnei. [Pr.: úĭchend] – 

Cuv. engl.” 
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Whisky, (4) „1. Băutură cu un mare procent de alcool obținută prin distilarea cerealelor în condiții 

speciale. 2. Sortiment sau porție de whisky (1). [Pr.: úĭschi] – Cuv. engl.” 

 

 Considerații finale 

 În predarea RLS cunoașterea și aplicarea descriptorilor care delimitează fiecare nivel al 

competenței de comunicare lingvistică (conform CECRL) reprezintă un suport esențial pentru 

accesul spre dobândirea competenței de comunicare lingvistică profesională, necesară studenților 

străini care urmează programul pregătitor de limba română pentru a putea parcurge un program 

educațional universitar în România. Accesul spre conținuturile specifice unui domeniu profesional îl 

permite cunoașterea particularităților lingvistice ale limbajului specializat aferent. În acest sens 

predarea RLS poate facilita această deschidere spre comunicarea profesională prin studierea 

terminologiilor specifice celor șase domenii majore: matematică și științele naturii, științe biologice 

și biomedicale, științe inginerești, științe sociale, științe umaniste și arte, știința sportului și educație 

fizică. Producerea și receptarea de mesaje scrise și orale, dar și interacțiunea verbală trebuie 

dezvoltate și perfecționate, începând cu nivelurile B1 și B2, prin introducerea unor activități de 

învățare ce valorifică termeni și structuri lingvistice specifice ariilor terminologice de interes pentru 

studenții care învață româna.    

 În activitățile de predare-învățare-evaluare a RLS considerăm că putem realiza conexiunea 

dintre uzul general al limbii și uzul său profesional prin integrare, concept prin care înțelegem un 

ansamblu sistematic de strategii didactice ce asigură însușirea limbajului specializat în strânsă 

legătură cu elementele generale din structura limbii. Astfel, eficienta asimilare a terminologiilor se 

poate realiza pornind dinspre lexicul comun spre lexicul specializat și spre cel interdisciplinar.   

 Pentru a ilustra modul în care se poate face transferul, în activitățile de predare a românei ca 

limbă străină la studenții anului pregătitor, dinspre competența de comunicare lingvistică generală 

spre cea profesională și accesul spre concepte reprezentative ale unui anumit domeniu de activitate 

profesională am selectat limbajul subdomeniului lingvisticii, din cadrul domeniului științe umaniste 

și arte. Viitorilor studenți filologi non-nativi le sunt necesare o serie de preachiziții lingvistice 

pentru a urma un asemenea parcurs educațional. În acest sens, am propus o sugestie de scenariu 

didactic ce valorifică o temă de lexicologie românească și în care am combinat activitățile 

conversaționale, cu cele lexicale pentru a putea ajunge la o serie de termeni specializați care numesc 

concepte reprezentative din sfera lingvisticii. Orientarea spre comunicarea lingvistică profesională 

s-a realizat prin familiarizarea cursanților cu termeni aparținând lingvisticii, prin exersarea abilității 

de a descrie diverse lucrări cu caracter lexicografic, dar și prin stimularea capacității de clasare a 

unităților lexicale din structura limbii pe paliere distincte: termeni cu utilitate profesională (termenii 

științifici – lexic specializat) și termeni cu utilitate comunicațională generală (cuvinte ale limbii 

comune – lexic comun). Din același scenariu didactic se pot face constatări referitoare la 

mecanismul de funcționare a lexicului unei limbi (de exemplu: statutul unor împrumuturi recente – 

adaptate sau neadaptate), despre relevanța metalimbajului pentru specialiștii filologi sau se pot 

deschide discuții/dezbateri pe teme lingvistice (de exemplu, corespondența terminologică în limbi 

diferite, tendințele lexicale actuale). 

 Demersul nostru de abordare a modului de predare-învățare-evaluare a limbajelor 

specializate la cursurile de RLS se dorește a fi unul integrator, sprijinul achizițiilor aferente unei 

competențe de comunicare lingvistică generală fiind esențial și cu potențial de deschidere spre 

dobândirea unei competențe de comunicare profesională.   
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