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I.

PRELIMINARII

Trăim într-o lume a comunicării. De aici, interesul pentru
comunicare în general, ca proces decurgând din condiţiile reale ale vieţii
umane, dar şi pentru stăpânirea strategiilor de comunicare eficientă, între
care şi vorbirea argumentată, după cum şi dorinţa firească a fiecărui
copil, tânăr sau adult de a şti să comunice cât mai bine în aceste vremuri
ale comunicării.
În acest context, şcoala are datoria de a-i pregăti pe tineri pentru
activitatea de comunicare argumentată, eficientă, competenţa-cheie de
comunicare (în limba maternă / limbi străine) reprezentând astăzi o
abilitate necesară fiecărui individ, indiferent de vârstă, de pregătirea sa
profesională sau de condiţia lui socială, iar abilitatea de a vorbi
argumentat, pentru a comunica eficient, fiind considerată un mijloc nu
doar de persuasiune, ci, mai ales, de interacţiune umană şi de integrare în
plan comunitar, social şi naţional.
A învăţa să vorbeşti argumentat înseamnă, în primul rând, a
învăţa ce este argumentarea, în general, cum poţi avea un comportament
comunicativ asertiv, ce strategii, tehnici de comunicare asertivă există în
acest scop şi cum pot fi utilizate acestea de către vorbitor în vederea
susţinerii unei idei sau afirmaţii, unei opinii sau poziţii.
În al doilea rând, a învăţa să vorbeşti argumentat înseamnă a şti
cum se construieşte o argumentaţie sau un discurs argumentativ, într-o
situaţie dată de comunicare, pentru a-ţi creşte capacitatea de persuasiune/
convingere, prin formularea, cântărirea şi structurarea argumentelor,
înlănţuirea lor într-un mod logic şi formularea unor concluzii pertinente.
În al treilea rând, argumentarea mai înseamnă a şti să asculţi
atent şi activ gândurile altora, să încerci să înţelegi logica acestora,
pentru ca apoi să găseşti punctul slab în această logică şi să construieşti o
proprie strategie de contraargumentare adecvată sau să intri în polemică.
Aşadar, argumentarea este o abilitate de comunicare necesară şi
utilă în orice situaţie şi context: acasă – în discuţia cu membrii familiei,
la şcoală – în interrelaţionarea cu colegii şi cu profesorii sau în societate,
în general, definită astăzi drept o societate a comunicării.
De remarcat, argumentarea şi dezbaterile de idei pot fi regăsite în
educaţia tinerilor din diferite ţări ale lumii, fie ca activitate curriculară,
fie ca preocupare extracurriculară. Exemplul altor state europene, cum ar
fi Franţa şi România, demonstrează locul important pe care aceste
metode verbal-comunicative îl au în procesul formării tinerei generaţii.
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Un exemplu relevant este includerea în cadrul probei de bacalaureat din
aceste ţări a unui subiect centrat exclusiv pe elaborarea unui text
argumentativ.
În conceptualizarea disciplinei s-a pornit de la premisa că
formarea strategică a competenţei de comunicare argumentată este
necesară şi elevilor liceeni din Republica Moldova, rolul primar
revenindu-le disciplinelor din aria Limbă şi comunicare, iar activitatea de
formare pedagogică a competenţei date poate şi trebuie să fie abordată
printr-un demers inter- şi transdisciplinar, dat fiind că la achiziţionarea
acestei competenţe trebuie să contribuie sinergetic mai multe discipline
şcolare.
Pornind se la aceste considerente pedagogice, a fost elaborat
curriculumul opţional Învăţăm să vorbim argumentat, care constituie o
extindere a curricula disciplinare de Limba şi literatura română, Limba
străină, precum şi curricula destinate limbilor minorităţilor naţionale
(limba ucraineană, limba găgăuză, limba bulgară, limba rusă) fiind deci
parte componentă a Curriculumului Naţional.
Curriculumul Învăţăm să vorbim argumentat este elaborat pentru
a fi implementat la nivelul clasei a X-a sau a XI-a. Respectiv,
documentul se adresează direct profesorilor de limba şi literatura
română, dar şi profesorilor de la alte discipline lingvistice (limbi străine,
limbi ale minorităţilor naţionale), precum şi tuturor acelora care doresc
să se angajeze în acţiunea pedagogică de formare-dezvoltare
transdisciplinară a competenţei de comunicare argumentată.
Administrarea disciplinei opţionale Învăţăm să vorbim argumentat
Statutul
disciplinei

Aria curriculară

Clasa

Opţională

Limbă şi Comunicare

Clasa a X-a /
XI-a

5

Nr.
de unităţi
de
conţinuturi
5

Nr.
de ore
pe an
34

II. CONCEPŢIA DIDACTICĂ A DISCIPLINEI OPŢIONALE
ÎNVĂŢĂM SĂ VORBIM ARGUMENTAT
Curriculumul opţional Învăţăm să vorbim argumentat reprezintă
un nou produs curricular, cu statut de document normativ central,
elaborat expres pentru susţinerea procesului de formare-dezvoltare a
competenţelor-cheie, între care şi comunicarea în limba română, şi are în
vedere pregătirea lor pentru o inserţie socioprofesională mai uşoară.
Scopul disciplinei opţionale Învăţăm să vorbim argumentat
vizează formarea competenţei de comunicare argumentată a elevilor,
prin achiziţionarea cunoştinţelor despre etapele argumentării şi strategiile
de comunicare asertivă, formarea-dezvoltarea capacităţilor de analiză şi
gândire critică, a abilităţilor de exprimare argumentată în dezbaterea de
idei, cultivarea toleranţei faţă de pluralismul opiniilor.
Curriculumul Învăţăm să vorbim argumentat a fost conceput ca
un opţional de extindere şi de aprofundare a activităţilor de formareevaluare proiectate în cadrul disciplinei Limba şi literatura română,
Limba străină, precum şi Limba şi literatura ucraineană/ găgăuză/
bulgară/ rusă are în vedere dezvoltarea competenţei de exprimare orală,
căreia curriculumul actual, dar şi practica şcolară îi acordă mai puţină
atenţie, dar care este atât de necesară în activitatea zilnică de comunicare
a elevilor, precum şi în perspectiva pregătirii acestora pentru
configurarea şi dezvoltarea propriului proiect de carieră.
În acest sens, opţionalul Învăţăm să vorbim argumentat vine să
orienteze cadrele didactice spre o echilibrare necesară în realizarea
activităţilor de învăţare a celor două forme de bază ale comunicării
(exprimarea orală şi exprimarea scrisă) şi să propună, totodată, o
extindere a conţinuturilor învăţării, precum şi o diversificare a
activităţilor de predare-învăţare-evaluare în vederea eficientizării acţiunii
pedagogice de formare a competenţei-cheie de comunicare a elevilor.
Aşadar, curriculumul Învăţăm să vorbim argumentat pune accent
deosebit pe comunicarea orală şi pe crearea unor contexte de comunicare
autentică, favorizante pentru dezvoltarea argumentaţiei, pe efortul
individual al elevului, pe calitatea şi diversitatea metodelor comunicative
de predare şi pe corectitudinea comunicării în contexte reale.
Curriculumul se întemeiază pe două principii de bază ale comunicării –
principiul cooperării şi principiul politeţei, precum şi pe normele de
etică ale comunicării orale, între care: formularea clară, concisă şi
coerentă a mesajului; folosirea unui limbaj literar; ascultarea până la
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capăt a vorbitorului; respectarea temei (subiectului) pentru comunicare;
adecvanţa tonului în comunicare etc.
În acord cu structura oricărui proiect curricular, curriculumul
opţional Învăţăm să vorbim argumentat respectă integral definiţia
generală a competenţei şcolare (cunoştinţe + capacităţi / abilităţi +
atitudini), pe care o valorifică în componenta VI, orientând astfel cadrele
didactice în proiectarea şi realizarea demersului educaţional de formare a
competenţei de comunicare argumentată.
Curriculumul evidenţiază competenţele-cheie urmărite prioritar
prin disciplina opţională, subliniază contribuţia disciplinei opţionale la
dezvoltarea competenţei-cheie comunicarea în limba maternă şi prezintă
competenţele specifice necesare de format prin disciplina respectivă,
precum şi valorile şi atitudinile necesare de cultivat prin activitatea de
formare a acestora.
III. COMPETENŢE TRANSDISCIPLINARE
Curriculumul opţional Învăţăm să vorbim argumentat vizează
formarea-dezvoltarea competenţei-cheie comunicarea în limba română
şi se axează pe dezvoltarea dimensiunii orale a acesteia, în mod special,
pe dezvoltarea comportamentului asertiv în comunicare, a capacităţilor
de persuasiune în contexte reale de comunicare, a abilităţilor de vorbire
dialogată şi monologată. Disciplina opţională va contribui la formareadezvoltarea următoarelor unităţi de competenţe ale acesteia:
competenţa de a comunica corect, coerent şi eficient în limba
română;
competenţa de a discuta / dezbate argumentat, utilizând tehnici
de argumentare şi contra argumentare;
competenţa de a recepta valori şi a lansa mesaje cu un conţinut
valoric-atitudinal.
IV. COMPETENŢE SPECIFICE DISCIPLINEI OPŢIONALE
Dezvoltarea abilităţilor de ascultare activă şi de comunicare
eficientă, dovedind gândire critică şi bunăvoinţă;
Utilizarea
corectă
şi
adecvată
a
argumentării
/
contraargumentării în cadrul unei discuţii / dezbateri,
manifestând respect pentru interlocutor;
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Susţinerea cu argumente a unui dialog / unei dezbateri / unui
discurs public pe o temă de interes general, dovedind atitudine
constructivă.
VALORI ŞI ATITUDINI DEZVOLTATE PRIN DISCIPLINA
OPŢIONALĂ
Atitudinea pozitivă faţă de comunicare
Gândire critică şi reflexivă
Autonomie în gândire
Toleranţă faţă de valorile, opiniile şi argumentele celorlalţi
Deschidere pentru comunicare şi interrelaţionare cu ceilalţi
V. REPARTIZAREA
TEMELOR
ÎNVĂŢARE ŞI DE TIMP
Clasa

PE

Unităţi de învăţare
1. Comunicarea asertivă

UNITĂŢI

Nr. de ore
6

II. Comunicarea înseamnă şi ascultare

6

III. Învăţăm să discutăm argumentat

6

IV. Argumentarea în dezbaterea de idei

8

V. Învăţăm să ţinem discursuri publice
Total

8

X

8

DE

34 ore

VI. UNITĂŢI DE COMPETENŢE, UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE, ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE ŞI DE
EVALUARE RECOMANDATE
Unităţi de competenţe

Unităţi de învăţare

Activităţi
de învăţare şi de evaluare

I. Comunicarea asertivă
1.1. Identificarea
elementelor de asertivitate
în actele de vorbire
1.2. Dezvoltarea
abilităţilor de comunicare
asertivă

Exerciţii de:
- accesare DEX online
- audiere a unor mesaje
- formulare a întrebărilor,
opiniilor
Relaţia emiţător – receptor în - definire a calităţilor unui
comunicarea asertivă.
comportament asertiv
- discutare a regulilor
Tehnici
eficiente
în
privind comportamentul
comunicarea asertivă.
asertiv
- formulare a regulilor de
comunicare asertivă etc.
Activităţi de evaluare:
Atelierul de discuţie
Sondajul de opinie
Fişele de lucru: reguli ale
comportamentului asertiv
Codul de reguli: Eticheta
clasei
Ce înseamnă să fii asertiv în
comunicare? Caracteristicile
unui comportament asertiv.
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II. Comunicarea înseamnă
şi ascultare
2.1. Aplicarea
deprinderilor de ascultare
şi gândire critică a unui
mesaj audiat
2.2. Susţinerea unei idei,
opinii sau poziţii cu
argumente

în Exerciţii de:
- elaborare a dialogurilor
şi monologurilor
Cum îi determinăm pe - identificare a situaţiilor
ceilalţi să ne asculte?
de distorsionare a
Strategii de motivare a
comunicării
ascultătorului.
- antrenare a discursului
argumentativ
Manipularea prin cuvinte şi - dezvoltare a abilităţilor
imagini. Cum analizăm critic
de ascultare
un mesaj audiat?
- aplicare a strategiilor de
motivare a ascultătorului
Metodele de dezvoltare a - simulare a unor situaţii
abilităţilor de ascultare şi a
concrete de argumentare
gândirii critice.
- argumentare a rolului
ascultării
active/empatice
- dezbatere orală a unor
clipuri publicitare
Rolul
ascultării
comunicarea asertivă.
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Activităţi de evaluare:
Jocul de rol
Studiul de caz
Fişele de lucru: Strategii de
motivare a ascultătorului
III. Învăţăm să discutăm
argumentat
3.1. Folosirea eficientă a
întrebărilor
şi
intervenţiilor
într-o
discuţie argumentată
3.2.
conectorilor
construirea
argumentaţii

Utilizarea
logici în
unei

3.3. Analiza argumentelor
în vederea acceptării sau
respingerii acestora

Cum putem fi convingători Exerciţii de:
într-o
discuţie?
Rolul - recunoaştere a
argumentelor în comunicarea
comunicării persuasive
asertivă.
în situaţii autentice
- lectură cu voce a
Ierarhizarea argumentelor.
mostrelor de text
Rolul conectorilor logici în - recunoaştere a mesajului
construirea unei argumentaţii
nonverbal a corpului
- construire a discursului
Învăţăm să construim o
persuasiv
argumentaţie. Etapele de - utilizare a sinonimiei şi
elaborare
a
discursului
antonimiei contextuale
argumentativ
- analiză a valorii stilistice
a cuvintelor în context
Strategii de construire a unui
discurs
argumentativ.
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Utilizarea cuvintelor cu efect Activităţi de evaluare:
puternic.
Proiectul individual
Elaborarea de produse la
portofoliu personal
Prezentarea publică a
discursului
IV. Argumentarea
în
dezbaterea de idei
4.1. Prezentarea
argumentelor/
contraargumentelor
în acord cu scopul urmărit
într-o dezbatere
4.2.
Construirea
de
afirmaţii pentru a dezbate
o problemă
4.3. Realizarea rolurilor
specifice
vorbitorilor,
conform
regulilor
formatelor de dezbateri

Argumentarea ca formă de Exerciţii de:
prezentare şi susţinere a unei - construire a
idei.
argumentării simple
- utilizare a conectorilor
Rolul
argumentelor
şi
logici
contraargumentelor
într-o - structurare a
dezbatere de idei.
argumentelor în text
- utilizare a exemplelor
Argumentarea ca formă de - construire a
prezentare a adeziunii sau a
argumentării complexe
opoziţiei.
- înregistrare video a
dezbaterii
Dezbaterea de tip Forum.
- analiză participării în
dezbateri
12

Activităţi de evaluare:
Prezentarea publică a
discursului
Evaluarea / autoevaluarea
discursului realizat
Evaluarea participării într-o
dezbatere
V. Învăţăm
să
ţinem
discursuri în public
5.1. Identificarea părţilor
componente ale unui
discurs argumentativ
5.2. Aplicarea gândirii
critice în analiza unor
discursuri publice
5.3. Elaborarea şi
susţinerea unui discurs
public pe o temă dată

Vorbitul în public. Fobia de Exerciţii de:
public. Cum gestionăm - comunicare în grup
emoţiile?
- audiere şi analiză a unor
discursuri publice
Discursurile celebre
- identificare şi comparare
(Demostene, Cicero,
a diferitelor tipuri de
M. Kogălniceanu,
discursuri
N. Titulescu ş.a.).
- redactare a unui
discursului public
Etapele de elaborare şi - utilizare a interogaţiei
tehnicile de prezentare a - analiză a informaţiei în
discursului public.
textele audiate
- argumentare a
Interogaţia
în
discursul
importanţei elocinţei
13

public. Interogaţia ca „motiv Activităţi de evaluare:
al dialogului”.
Studiul de caz
Evaluarea / autoevaluarea
Elocvenţa sau arta de a vorbi discursului realizat
frumos,
emoţionant, Proiectul de grup
convingător.
Portofoliul personal
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VII. SUGESTII METODOLOGICE
Implementarea la clasă a oricărui curriculum, inclusiv a opţionalului
Învăţăm să discutăm argumentat, solicită, în primul rând, asumarea de către
cadrele didactice a scopului educaţional al disciplinei, în al doilea rând,
respectarea prevederilor formulate de autori pe fiecare componentă
curriculară, aceasta reprezentând condiţia de bază în proiectarea şi realizarea
cu succes a demersului didactic proiectat în vederea atingerii competenţelor
de comunicare argumentată preformulate.
Prin urmare, se impune lectura atentă a fiecărei componente
curriculare (Preliminarii, Concepţia didactică a disciplinei, Competenţelecheie urmărite prin disciplina opţională, Competenţele specifice disciplinei
opţionale etc., nu doar a celei referitoare la repartizarea temelor), în vederea
conştientizării finalităţilor necesare de atins prin opţionalul respectiv şi a
elaborării în acest sens a unor strategii didactice eficiente.
Aşa cum anul şcolar este constituit din 34 de săptămâni, se
recomandă proiectarea planificării calendaristice şi realizarea cursului
opţional în cadrul a 34 de ore, care însă vor fi distribuite în câte 2 ore pe
săptămână (predarea disciplinei cu o oră pe săptămână nu este
recomandabilă).
În scopul realizării demersului practic de formare-dezvoltare a
competenţei de a vorbi argumentat, curriculumul orientează cadrul didactic să
pornească de la stabilirea unui unităţi de competenţă specifică, aşa cum este
arătat în schema de repartizare a materiei (pag. 9 – 12), trecând printr-o
unitate de conţinut, care a fost gândită ca mijloc de formare a competenţei
respective, pentru care se vor selecta metode, procedee şi tehnici adecvate de
formare-evaluare, astfel încât să se ajungă la atingerea finalităţii propuse.
Conţinuturile recomandate în actualul curriculum aduc elemente de
noutate în raport cu cele propuse în curriculumul de limba şi literatura
română, ele vizează înţelegerea modului cum funcţionează realmente
comunicarea, argumentează importanţa ascultării într-un act de comunicare şi
sugerează dezvoltarea etapizată a unei argumentaţii, propunând spre
examinare teme mai puţin abordate în mediul educaţional, dar cu accent
deosebit pe formarea competenţei de comunicare orală dialogată – forma cea
mai pregnantă de interacţiune prin comunicare, dar şi a celei discursive, în
perspectiva pregătirii elevilor pentru situaţiile de comunicare din viaţa reală.
Metodele de bază aplicate în vederea realizării activităţilor de
formare-evaluare a competenţei de comunicare argumentată proiectate în
15

prezentul curriculum vor fi discuţia, dezbaterea şi prezentarea, care vor fi
suplimentate ori de câte ori va fi nevoie cu alte metode şi tehnici verbalcomunicative, cum ar fi: observarea, analiza, studiul de caz, interviul etc.
Activităţile de formare-evaluare a competenţelor comunicative ale
elevilor şi exerciţiile propuse în actualul curriculum au caracter de
recomandare, ele urmând să ghideze şi să orienteze activitatea cadrului
didactic în proiectarea propriului demers, care însă trebuie să ţină cont de
condiţiile concrete ale clasei de elevi. Ele oferă profesorului un cadru
metodologic deschis pentru exersarea discuţiei, argumentaţiei într-o discuţie
sau o dezbatere de idei.
După cum se ştie, elevii învaţă să comunice mai bine, mai eficient
atunci când sunt direct implicaţi în activităţi concrete de comunicare. De
aceea curriculumul recomandă, în primul rând, activităţile în perechi şi în
grup, exerciţiile de cooperare, brainstorming-ul, jocul de rol, studiul de caz
etc., or s-a demonstrat că acestea contribuie considerabil atât la stimularea
interesului pentru o temă de discuţie / dezbatere, cât şi la desăvârşirea formală
şi logico-semantică a actului de comunicare ca atare.
Deprinderea de a asculta interlocutorul, abilitatea de a înţelege la auz
informaţia lansată şi de a interpreta mesajul, măiestria de a formula şi a lansa
o întrebare, priceperea de a formula un răspuns şi de a structura un discurs,
capacitatea de a analiza răspunsul primit la o întrebare lansată etc. sunt doar
câteva dintre abilităţile de comunicare orală recomandate a fi urmărite prin
activităţile de formare-evaluare a competenţei de comunicare argumentată.
La fel, se ştie că anume de la profesorii lor elevii învaţă ambele roluri
ale persoanelor implicate într-un act de comunicare: cel al emiţătorului şi cel
al receptorului. Prin urmare, exersarea tehnicilor interactive trebuie să intre în
arsenalul de lucru al profesorului, adică să devină operaţionale, iar fiecare
profesor trebuie să se ştie responsabil de a se prezenta în faţa elevilor ca un
model de comunicare corectă şi elevată.
În cadrul cursului opţional se vor aplica doar activităţi de evaluare de
tip formativ, fără note, care nu sancţionează elevul, ci, din contră, îl sprijină în
procesul de învăţare, de aceea este foarte important ca profesorul să cunoască
specificul acesteia, să ştie când şi cum să aplice metodele şi instrumentele
evaluării formative, să implice elevii în acţiunea de evaluare, stabilind
împreună ce produse ale comunicării orale vor fi supuse evaluării şi ce criterii
de evaluare vor fi avute în vedere la aprecierea acestora.
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