
Rezumat
Lucrarea îşi propune să prezinte un opţional care vizează dezvoltarea de
competenţe de comunicare interculturală, dar şi competenţele de comunicare
în limba engleză într-o manieră integrată şi rezultatele acestuia după şase
luni de la implementare. Grupul ţintă al proiectului îl reprezintă o clasă a XI-a,
specializarea filologie – engleză intensiv, cu un nivel al limbii engleze B1,
conform Cadrului European Comun de Referinţă al Limbilor, dar cu motivaţie
scăzută pentru studiul limbii engleze. Pe lângă dezvoltarea competenţelor de
comunicare interculturală şi a celor de comunicare în limba engleză, cursul
doreşte să faciliteze tranziţia elevilor către nivelul B2, care presupune un grad
mai mare de abstractizare a temelor. Cursul a fost conceput în septembrie
2015 şi este implementat în anul şcolar 2015-2016. Încă de la început, cursul
a avut succes, fiind privit de elevi ca un element de noutate şi o alternativă la
curriculumul clasic, iar după şase luni, rezultatele sunt notabile: elevii sunt
mai implicaţi, iar motivaţia lor a crescut considerabil. Notabil este şi cazul a
trei elevi cu nivelul A2 care au reuşit să îşi amelioreze competenţele de
comunicare în limba engleză, ajungând la nivelul B1, dupa cum arată rezultatele
unui test aplicat dupa trei luni de la implementarea proiectului.
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Abstract
The paper tries to present an optional course designed to develop the students’
intercultural communication competences, but also their competences in
English in an integrated way, and its results after six months. The target
group is represented by a class of philology – intensive English, 11th grade,
and a B1 level, according to the European Framework of Reference for
Languages, but with a low motivation for studying English. Beside developing
competences in English and in intercultural communication, this course also
tries to facilitate the students’ transition to the B2 level, supposing a higher
degree of abstraction. This course was designed in September 2015 and
have been implemented throughout the school year 2015-2016. Since its
beginning  the course was successful, being seen as a novelty and an
alternative to the classical curriculum, and after six months the results are
notable: the students are more involved and their motivation considerably
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increased.  The case of three students is also notable, while they managed
to improve their communication competences, reaching the B1 level, as shown
in the results of a test applied after three months.
Keywords: CLIL, motivation, involvement, communication competences.

1. Context

În anii 1990, când se năşteau primii Homo Zappiens, apare o nouă abordare
în predarea limbilor străine, CLIL (Content and Language Integrated Learning).
Această abordare presupune o dublă focalizare – pe de o parte pe conţinut,
iar pe de altă parte pe limba care este folosită pentru a învăţa conţinutul.
Coincidenţă sau nu, CLIL şi Homo Zappiens s-au născut în aceeaşi perioadă
şi par să funcţioneze foarte bine împreună. Dar de ce? Să luăm exemplul
mediului virtual: acesta oferă acces la informaţie în toate limbile, dar se poate
observa cu uşurinţă că engleza este limba cea mai des folosită pe internet.
Datorită acestui lucru, competenţele de comunicare în limba engleză se
ameliorează şi se dezvoltă, deoarece elevii intră în contact cu limba într-o
manieră orientată spre informare, concentrându-se pe informaţie (pe ceea ce
au de aflat) şi nu pe limbă propriu-zis. Mai mult, internetul devine un context
real de comunicare, iar informaţia este structurată din perspectiva conţinutului
şi nu a structurilor lingvisice ce pot fi valorificate (Llinares, Morton & Whittaker,
2012).

Aşadar, luând exemplul acesta, am încercat să proiectăm un curs opţional
de comunicare interculturală din perspectivă CLIL, care să dezvolte elevilor
atât competenţe de comunicare interculturală, cât şi competenţele de
comunicare în limba engleză, printr-o abordare integrată a acestora. Totodată,
am încercat să aducem şi un element de noutate în curriculumul actual,
oferind elevilor o alternativă la ora de limba engleză, care să îi motiveze (Ball,
Kelly & Clegg, 2015), dar şi să îi distreze.

2. Date generale despre proiect

Cursul opţional propus doreşte să aducă un element de noutate în clasă –
comunicarea interculturală, abordată într-o manieră CLIL. Elevii vor intra în
contact cu discriminarea, stereotipii – construirea şi deconstruirea lor, vor
aborda diferenţele de vârstă din punct de vedere al interculturalităţii – tinerii şi
bătrânii, văzuţi ca două culturi distincte şi vor vedea cum globalizarea aduce
elemente noi unei culturi, dar distruge o parte din elementele deja existente.
Totodată, acest curs opţional a pornit, pe de o parte, de la nevoia de a dezvolta
elevilor competenţe de comunicare interculturală, atât de necesare într-o
societate expusă globalizării şi migraţiei – atât a persoanelor, cât şi a forţei
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de muncă, iar pe de altă parte a vizat dezvoltarea competenţelor de comunicare
în limba engleză într-o manieră nouă şi eficientă (Zarobe & Catalan, 2009).
Grupul ţintă a fost reprezentat de o clasă – a XI-a – de la Colegiul Naţional „Ion
Luca Caragiale”, din Moreni, jud. Dâmboviţa, specializarea filologie cu predare
intensivă a limbii engleze, 17 fete şi 15 băieţi, majoritatea având nivelul B1,
conform Cadrului European de Referinţă al Limbilor, dar nu foarte motivaţi
pentru a studia această limbă. Proiectul vizează trecerea mai uşoară spre
nivelul B2, introducând teme mai puţin familiare elevilor, crescând şi gradul de
abstractizare al subiectelor abordate.

Proiectul a început în septembrie 2015 şi a presupus câteva etape esenţiale:
 Alegerea tematicii şi bibliografiei (care să ofere atât oportunităţi de

dezvoltare a competenţelor de comunicare interculturală, cât şi ale
competenţelor de comunicare în limba engleză, într-o manieră integrată);

 Obţinerea aprobărilor necesare pentru implementarea opţionalului;
 Derularea proiectului – care pe lângă orele efective a presupus şi evaluarea

proiectului şi obţinerea de feed-back de la elevi;
 Monitorizarea proiectului – s-a realizat prin utilizarea instrumentelor de

evaluare formativă;
 Evaluarea finală ce se va realiza la sfârşitul anului şcolar.

2.1. Instrumente de cercetare
Pentru a observa progresul şi reacţiile elevilor au fost utilizate următoarele
instrumente de cercetare:
 test iniţial, care şi-a propus să măsoare nivelul de achiziţie la limba străină

la începutul anului. Testul a fost calibrat pentru a avea itemi de nivel A2 şi
B1, astfel încât să poată fi stabilite cât mai precis nivelul elevilor pe diversele
componente ale Cadrului Comun şi nevoile de învăţare pe zona proximei
dezvoltări;

 focus grup, care a vizat opiniile elevilor în privinţa motivaţiei pentru învăţarea
englezei, precum şi atitudini faţă de diferenţele culturale;

 grile de observare pentru a nota gradul de implicare al elevilor în sarcini şi
nivelul de comunicare orală;

 teste de progres, calibrate pe nivelurile B1-B2.

2.2. Exemple de activităţi
Acţivităţile propuse au vizat dezvoltarea integrată a competenţelor de
comunicare în limba engleză, dintre care amintim:

Vizionare de film (Invictus)
Scopul acestei activităţi a fost să introducă elevii în tema discriminării, prin
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prezentarea unei abordări neobişnuite asupra temei – albi discriminaţi de
negri, care să creeze o imagine unică şi memorabilă asupra temei discriminării.
Competenţa de limbă dominantă integrată este cea de receptare a mesajelor
orale şi s-a realizat prin vizionarea filmului fără subtitrare, imaginea devenind
astfel un suport pentru înţelegerea mesajului oral.

Articol de ziar – Little Rock Nine
Activitatea a vizat subiectul discriminării şi s-a realizat pe baza unui articol
de ziar despre un caz foarte mediatizat din istoria SUA – Little Rock Nine.
Competenţa de limbă dominantă integrată este cea de înţelegere a mesajelor
scrise şi s-a realizat pe baza unor exerciţii care au verificat această
competenţă într-un mod „mascat”.

Textspeech (interviu cu lingvistul David Crystal)
Activitatea a vizat diferenţele culturale dintre copii şi părinţi, văzute prin prisma
modului în care transmit mesaje scrise. Totodată, a vizat şi limba, ca fenomen
cultural şi evoluţia ei în perspectiva evoluţiei culturale.
Competenţa de limbă dominantă este cea de înţelegere a mesajelor orale,
realizată prin verificarea înţelegerii interviului, dar şi cea de producere a
mesajelor scrise, verificată prin transmiterea de mesaje scrise în limbaj
prescurtat, pe care elevii le-au trimis profesorului folosind aplicaţia Whatsapp.

3. Rezultate

Testul iniţial a indicat în mare parte un nivel A2+ cu anumiţi itemi rezolvaţi pe
nivelul B1. A mai indicat, de asemenea, trei elevi cu un nivel A2. Totodată, la
începutul anului şcolar am aflat prin intermediul focus grupului că motivaţia
elevilor pentru studiul limbii engleze este scăzută, mulţi dintre aceştia asociind
limba engleză cu studiul gramaticii. Nici atitudinea elevilor faţă de diferenţele
culturale nu a fost una îmbucurătoare, fiind construită în jurul unor stereotipii
specifice anumitor culturi.

Proiectul fiind în derulare, vom prezenta rezultatele acestuia după şase luni
de la implementare.

Motivaţia scăzută de la început de an şcolar, după cum am indicat mai sus,
a crescut pe parcursul derulării activităţilor, iar prin intermediul comunicării
interculturale, care a servit drept scop pentru utilizarea limbii în diverse
contexte, elevii sunt mai încrezători să folosească această limbă. În urma
unui focus grup am aflat că elevilor le place această abordare a studiului
limbilor străinte, fiind un element de noutate în ora de limba engleză.
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Implicare. În urma analizării fişelor de observaţie am ajuns la concluzia că
acest curs opţional a ajutat la creşterea gradului de implicare al elevilor. În
acelaşi timp, focalizarea de pe text – ca mijloc de ilustrare a unei structuri,
pe text – ca mijloc de prezentare a conţinutului, a dat sens învăţării şi a creat
un context prielnic pentru învăţare. Un caz particular a fost atunci când am
vizionat filmul Invictus, elevii fiind atât de implicaţi în această activitate, încât
la finalul filmului au început să aclame echipa albilor – echipă discriminată la
început.

Schimbarea atitudinii elevilor cu privire la ora de limba engleză. Dacă la
începutul anului şcolar am găsit o clasă demotivată, care percepea ora de
limba engleză ca pe o oră plictisitoare, dedicată în mare măsură studiului
gramaticii, ulterior atitudinea elevilor s-a schimbat radical. În urma unui interviu,
am aflat că aceştia au descoperit şi o latură interesantă a orei, una axată pe
informaţie şi nu pe structuri gramaticale, o oră în care fiecare îşi poate exprima
punctul de vedere şi în care toată lumea are dreptate. Mai mult, rugaţi să
descrie ora într-un singur cuvânt, majoritatea elevilor au răspuns funny, ceea
ce este contrar atitudinii pe care o aveau cu privire la oră la începutul anului
şcolar.

Ameliorarea competenţelor de comunicare în limba engleză. Aplicând teste
de progres calibrate pe nivelele A2 şi B1 ale CECRL am văzut cum
competenţele de comunicare s-au îmbunătăţit. Trei elevi şi-au ameliorat
competenţele de comunicare în limba engleză, ajungând de la nivelul A2 la
B1, după cum arată un test aplicat la ora de limba engleză după trei luni de la
implementarea proiectului. În ceea ce priveşte comunicarea orală a elevilor,
aceasta s-a îmbunătăţit, elevii folosind limba engleză fără a se concentra
asupra structurilor lingvistice folosite şi într-un mod natural, ceea ce a dus la
creşterea încrederii în sine.

4. Concluzii

După şase luni de la implementare putem concluziona că acest curs opţional
şi-a atins scopul pentru care a fost creat – să dezvolte competenţe de
comunicare interculturală, dar şi competenţe de comunicare în limba engleză
printr-un curs opţional altfel şi într-o manieră motivantă.

Totodată, cursul a adus un element de noutate în ora de limba engleză – o
abordare familiară pentru ei, generaţia Homo Zappiens, prin care accentul
s-a pus pe informare, înt-o manieră orientată spre dezvoltarea competenţelor
de comunicare în limba engleză, limba devenind un instrument care facilitează
accesul la informaţie şi nu informaţia însăşi, exact ca în mediul virtual.
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În acelaşi timp, cursul a reuşit să crească interesul elevilor pentru limba
engleză, prin creşterea gradului de motivaţie, iar activităţile propuse au reuşit
să menţină ridicat gradul de implicare al acestora.

Facilitarea trecerii elevilor spre nivelul B2 a reprezentat un alt obiectiv al
cursului, obţinându-se totodată şi ameliorarea competenţelor de comunicare
în limba engleză. În cele din urmă, cursul a reuşit să aducă în prim-plan
cuvântul fun, fiind un deziderat al oricărei ore şi al oricărui profesor.
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