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REPERE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII 
 
 Actualitatea temei: Competențele de comunicare într-o limbă străină sunt premisele cele 

mai importante pentru a avea succes în diferite sfere ale vieții și, din acest motiv, dezvoltarea și 

formarea acestora devine un scop primordial la nivel național și internațional nu doar în pedagogie, 

ci și în toate sectoarele vieţii sociale. Iar în cazul studenților-pedagogi de la limbi străine 

competențele de comunicare reprezintă și cheia succesului profesional, deoarece absolvenţii UPS 

Ion Creangă trebuie să posede limba străină nu doar pentru a o utiliza în diverse activități 

comunicative, ci și pentru a o preda.  

 Suntem de părerea că o limbă străină se învaţă, mai întâi de toate, pentru a putea comunica în 

această limbă, de aceea dezvoltării competențelor de comunicare trebuie să-i acordăm cea mai mare 

parte din tot procesul de instruire a viitorilor profesori de limbi străine și, în special, de limbă 

germană. Anume din acest motiv dezvoltarea competențelor de comunicare în limba germană a 

devenit obiectul de cercetare al acestei teze de doctor. 

 Conform imperativelor pedagogiei postmoderne, sistemul de învățământ superior al 

Republicii Moldova îl plasează pe student în centrul instruirii, având ca scop „diversificarea 

ofertelor de cursuri, traiectorii opţionale sau individualizate, crearea mediilor de învăţare mai 

flexibile, axare pe experienţele proprii şi cercetare [9, p. 14]” și are drept conținut domeniul ştiinţific 

respectiv, iar ca finalitate – competențele profesionale. În aceste împrejurări, conţinutul teoretic, 

odată asimilat, trebuie să facă loc unui ansamblu de strategii, metode, modele de lecţii, tehnici care 

îi vor ajuta pe studenții-pedagogi la dobândirea atât a competențelor de comunicare, cât și a 

abilităţilor practice profesionale, fără de care va fi imposibil să se afirme ca profesori de limba 

germană în școală. Pentru realizarea acestui obiectiv s-a ales strategia A învăța prin a preda (ÎP), 

care poate oferi studenților mai multe oportunități, contexte, situații avantajoase pentru dezvoltarea 

competențelor de comunicare, asimilarea și utilizarea limbajului specializat, prin simularea 

situațiilor autentice, soldată cu dobândirea unor abilități și deprinderi profesionale.  

 Această strategie este pe larg aplicată în Europa și în Statele Unite ale Americii. În 

Republica Moldova strategia A învăța prin a preda rămâne deocamdată necunoscută și practic 

neaplicată, de aceea lucrarea dată are și scopul de a contribui la popularizarea acestei strategii în 

spațiul nostru.  

 Gradul de cercetare a temei: În spațiul european și american fondatorul strategiei este 

considerat savantul Jean-Paul Martin [48, 49, 50, 51, 52], care a fundamentat teoretic această 
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strategie, a relevat funcțiile pe care le îndeplinește și a specificat treptele de realizare a ei. 

Importante sunt și aporturile altor cercetători, care au venit să îmbogățească atât cadrul conceptual, 

epistemologic, cât și dimensiunea pragmatică. Din aceste lucrări scoatem în evidență cercetările lui 

R. Krüger [47]: analiza retrospectivă a strategiei; D. Dörner [41] și alții: formarea competențelor 

care îi vor ajuta pe studenți să rezolve probleme; R. Kelchner [43, 44]: dezvoltarea creativității cu 

ÎP; A. Witwer [55]: ÎP sporește debitul verbal și corectitudinea lingvistică a discursului; M. Bönsch 

[40]: se învață mai intensiv; R. Grimes [42]: formarea competențelor profesionale; K.B. Boeckmann 

[39] și G. Mehlhorn [53]: duce la majorarea interacțiunii și cooperării; H. Klippert [45, 46]: dezvoltă 

autonomia studentului; G. Oebel [54]: activează canalele de învățare.  

 Finalitatea cercetării noastre o constituie competențele de comunicare, un concept analizat în 

numeroase lucrări și din diverse perspective în spaţiul românofon: din perspectiva curriculară, 

enumerăm lucrările lui Vl. Pâslaru [18], V. Guţu [9, 10], A. Solcan [21], A. Afanas [1], L. Sadovei 

[20], A. Ixari [12]; din perspectivă de conținut, L. Şoitu [22], M. Dinu [8]; din perspectivă 

sociolingvistică, L. Ionescu-Ruxăndoiu [11]; din perspectiva principiilor care stau la baza reușitei 

formării competențelor de comunicare, T. Callo [2, 3, 4]; din perspectiva instruirii interactive, I. 

Cerghit [5, 6], D. Patrașcu [16, 17]; din perspectiva principiilor didacticii comunicării, A. Pamfil 

[15]. 

 Cercetarea noastră tinde, pe lângă tezele elaborate în ultimii ani în domeniul ştiinţelor 

educaţiei, să contribuie la eficientizarea anumitor aspecte și probleme ale pedagogiei. Strategia ÎP 

vine (1) să valorifice formarea/dezvoltarea competențelor de comunicare în limba străină la 

studenți (pedagogi și nu numai) și va contribui, alături de alte teze, la eficientizarea glotodidacticii 

pe direcția dezvoltării competențelor comunicative. Enumerăm aici tezele valoroase ale 

cercetătorilor E. Sagoian (2005), A. Budnic (2006), G. Grădinari (2007), S. Titica (2009), C. Suhan 

(2009), A. Afanas [1] și V. Duca (2013). 

 Cu ajutorul strategiei A învăţa prin a preda studenții, deoarece sunt în postura de a preda o 

secvență didactică/un conținut colegilor, asimilează, în mod deosebit, și lexicul de specialitate. 

Contribuțiile realizate în (2) domeniul de practicare profesională a lexicului de specialitate sunt ale 

cercetătorilor L. Botnarciuc (2008), L. Sadovei (2008), A. Ixari (2013). Cercetarea de față vine să 

contribuie cu repere teoretice și metodologice în formarea/dezvoltarea și practicarea profesională a 

lexicului de specialitate din domeniul ştiinţelor educaţiei și a celui propriu lecției de limbă germană, 

ceea ce constituie un imperativ în formarea inițială a cadrelor didactice. 
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 Strategia A învăța prin a preda este, în spațiul moldovenesc, o strategie relativ nouă, 

nevalorificată, de aceea un alt domeniu important pentru cercetarea noastră este (3) valorificarea 

acestei strategii în cadrul învățământului universitar, unde studii de cercetare realizate aparțin 

savanților L. Cuznețov, L. Papuc, I. Bălan [7], A. Lipceanu (2008), I. Vali (2005), E. Fairstein 

(2016), I. Atoum (2005), A. Solcan [21], N. Sofronie (2016), L. Șchiopu (2016).  

 În contextul acestor realizări, însă, observăm că strategia A învăța prin a preda nu s-a aplicat 

pentru a valorifica dezvoltarea competențelor de comunicare în limba germană la studenții-

pedagogi, în cadrul învățământului universitar și conform unui model tehnologic care va lua în vizor 

studiile recente din didactica limbii germane, alcătuit în baza reperelor metodologice ce pun în prim-

plan predarea-învățarea-evaluarea domeniilor limbii: vocabular, gramatică și fonetică, prin diverse 

activități comunicative de audiere, citire, scriere și vorbire. Din acest motiv am considerat necesară 

conceperea unei astfel de cercetări aplicative. 

 Importanța problemei derivă din contradicțiile înregistrate: 1) strategia A învăţa prin a 

preda este pe larg discutată și aplicată în cercetările din domeniul ştiințelor educației din spațiul 

european și american, însă ceva mai modest în Republica Moldova. 2) Cercetările strategiei A învăța 

prin a preda au atins în glotodidactică un nivel atât teoretic, cât și practic avansat, dar aplicarea ei în 

instruirea studenților-pedagogi cu scopul de a le dezvolta competențele de comunicare conform 

reperelor metodologice eficiente prezentate în această lucrare rămâne nevalorificată. 3) Importanța 

problemei este direct motivată atât de finalitățile instruirii viitorilor profesori de limbă germană și 

cerințele impuse (tinerilor) specialiști (competențe de comunicare foarte bune în limba germană, 

competențe profesionale, caracter explorativ, integrativ, strategic, empatic), cât și de necesitățile 

actuale ale glotodidacticii (caracter pragmatic, centrare pe competențe, învățare diversificată). 

Aceste contradicții generează problema cercetării: determinarea orientărilor și premiselor 

teoretico-praxiologice ale dezvoltării competențelor de comunicare în limba germană la studenții-

pedagogi în baza strategiei A învăța prin a preda.  

 Căile de soluționare a problemei cercetării sunt: a) de a analiza strategia A învăța prin a 

preda pe dimensiunea diacronică – care expune evolutiv acest fenomen didactic – și pe dimensiunea 

sincronică – care cercetează acest fenomen static cu scopul de a identifica reperele teoretice și 

câmpul aplicativ, precum și interdependența aspectelor teoretice cu cele practice; b) de a poziționa 

strategia A învăța prin a preda în raport cu alte strategii didactice ale pedagogiei postmoderne; c) de 

a aduce considerente în sprijinul aplicării strategiei A învăța prin a preda în procesul studierii unei 
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limbi străine; d) de a argumenta eficiența strategiei A învăța prin a preda prin prisma 

constructivismului (cognitiv); e) de a descrie finalitatea competențe de comunicare; f) de a 

implementa Modelul tehnologic de dezvoltare a competențelor de comunicare prin strategia A 

învăța prin a preda; g) de a formula unele concluzii cu referire la utilizarea strategiei A învăța prin 

a preda. 

 Scopul cercetării constă în stabilirea reperelor metodologice de elaborare a Modelului 

tehnologic de dezvoltare a competențelor de comunicare în limba germană la studenții-pedagogi 

prin strategia A învăța prin a preda. 

 Obiectivele cercetării constau în: studierea literaturii de specialitate cu scopul de a 

identifica reperele teoretice și practice ale strategiei A învăța prin a preda; elaborarea reperelor 

metodologice de eficientizare a învățării limbii străine și, ca urmare, a dezvoltării competențelor de 

comunicare la nivel universitar; identificarea rolurilor actorilor educaționali în procesul de instruire; 

stabilirea nivelului de dezvoltare a competențelor de comunicare în limba germană ale studenților-

pedagogi; stabilirea nivelului de posedare a strategiei  A învăța prin a preda prin fișa de 

monitorizare; precizarea, delimitarea și renovarea conceptelor de bază strategia A învăța prin a 

preda și competențe de comunicare în limba germană; validarea experimentală a Modelului 

tehnologic de dezvoltare a CCLG prin strategia A învăţa prin a preda. 

 Metodologia cercetării include: 1) Pentru sesizarea problemei  și clarificarea bazei teoretice 

s-au utilizat: metoda analitică; metoda selectivă; descrierea; clasificarea; metoda comparativă și cea 

istorică. 2) Pentru acumularea empirică a datelor s-a utilizat observația, analiza produselor 

studenților, analiza documentelor instituționale, discuția, asistarea la ore, testarea, completarea fișei 

de monitorizare, anchetarea, convorbirea. 3) Pentru aplicarea măsurilor ameliorative s-a recurs la 

experimentul pedagogic (conform Modelului tehnologic). 4) Pentru interpretarea rezultatelor s-au 

folosit metoda de măsurare statistică a datelor (EXCEL) și metoda calitativă de prelucrare a datelor. 

5) Pentru finalizarea cercetării s-au folosit tehnicile specifice de redactare, de comunicare, de 

sinteză: generalizarea datelor obținute și formularea concluziilor.  

 Noutatea și originalitatea științifică constă în identificarea perspectivelor actuale de 

explorare a strategiei A învăța prin a preda în studierea limbii germane; eficientizarea predării-

învățării-evaluării limbii germane prin fundamentarea, implementarea și valorificarea strategiei A 

învăța prin a preda; renovarea conceptelor de bază strategia A învăța prin a preda și competențe de 

comunicare prin sintetizarea multitudinii semnificațiilor lingvistice și psihopedagogice; 
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recunoașterea și descrierea științifică a impactului strategiei A învăța prin a preda în dezvoltarea 

competențelor de comunicare în limba germană la studenții-pedagogi; discriminarea nivelurilor de 

dezvoltare a competențelor de comunicare și descriptorii acestora, formularea criteriilor de evaluare; 

alcătuirea fișei de monitorizare a strategiei A învăța prin a preda, formularea descriptorilor și 

distribuirea punctajului acordat. 

 Problema științifică soluționată în cercetare rezidă în fundamentarea teoretică, elaborarea 

Modelului tehnologic, orientat spre dezvoltarea competențelor de comunicare în limba germană  

conform strategiei A învăța prin a preda în instruirea studenților-pedagogi, și va contribui, prin 

reperele metodologice propuse pentru acest model, la eficientizarea didacticii limbii germane. 

 Semnificația teoretică a cercetării este justificată de stabilirea unor aspecte fundamentale, 

a unor condiții specifice și posibilități de dezvoltare a competențelor de comunicare în limba 

germană; de evidențiere a considerentelor științifice privind importanța valorificării instruirii 

studenților-pedagogi prin strategia A învăța prin a preda, orientate spre dezvoltarea competențelor 

de comunicare în limba germană; identificarea dificultăților de utilizare a strategiei A învăța prin a 

preda în formarea inițială a cadrelor didactice; clarificarea posibilităților metodologice de 

eficientizare a didacticii limbii germane în învățământul superior. 

 Valoarea aplicativă a cercetării constă în determinarea premiselor metodologice ale 

instruirii prin strategia A învăța prin a preda, orientată spre dezvoltarea competențelor de 

comunicare în limba germană și elaborarea/validarea experimentală a Modelului tehnologic de 

dezvoltare a competențelor de comunicare în limba germană la studenții-pedagogi prin strategia A 

învăța prin a preda. Reperele teoretice și metodologice ale lucrării pot servi drept suport 

epistemologic în elaborarea îndrumarelor, ghidurilor, notelor de curs și pot fi utile cadrelor didactice 

din instituțiile de învățământ mediu și superior (ciclul licență și masterat), de asemenea și 

profesorilor implicaţi în formarea continuă a cadrelor didactice. 

 Rezultatele științifice principale înaintate spre susținere: Modernizarea glotodidacticii 

implică acceptarea instruirii prin strategia A învăța prin a preda și valorificarea eficientă a 

metodologiei de proiectare și aplicare a strategiei ÎP în învățământul universitar. Argumentarea 

științifică a necesității de a valorifica strategia ÎP în contextul dezvoltării competențelor de 

comunicare în limba germană la studenții-pedagogi conduce la ideea despre importanța cunoașterii 

și înțelegerii substanțiale de către studenții-pedagogi, pe de o parte, și cadrele didactice universitare, 

pe de altă parte, a momentelor-cheie ale acestei strategii: instruirea prin strategia ÎP (componentele, 
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avantajele, funcțiile, etapele, principiile; poziționarea strategiei ÎP faţă de alte strategii didactice; 

centrarea pe imperativele pedagogiei postmoderne; argumentarea eficienței strategiei ÎP prin prisma 

constructivismului cognitiv); metodologia aplicării strategiei ÎP; predare-învățare-evaluare prin 

strategia ÎP; aptitudini/atitudini profesionale formate prin strategia ÎP etc. și creează reale 

oportunități de a aplica strategia ÎP în formarea inițială a cadrelor didactice. 

 La ora actuală metodologia predării-învățării-evaluării limbii germane în formarea inițială a 

cadrelor didactice vizează, în mod primordial, explorarea strategiei A învăța prin a preda pentru 

dezvoltarea competențelor de comunicare la studenții-pedagogi – competenţe care se reflectă într-un 

ansamblu integrat de atitudini, capacități și cunoștințe, care vor permite exercitarea adecvată a 

comunicării autentice, a comunicării didactice și a diverselor activități comunicative adiacente. 

 Strategia ÎP, aplicată în predarea-învățarea-evaluarea domeniilor principale ale limbii: 

vocabular, gramatică, fonetică prin activitățile comunicative de citire, audiere, scriere și vorbire, 

acordă un plus de eficiență demersului didactic de studiere a limbii germane: învățare mai 

conștientă, mai intensivă, mai productivă, inductivă, prin acțiune proprie, prin simulare, 

multidimensională, autentică; caracter pragmatic, interactiv, empatic, autonom, procesual, 

transferabil al învățării; centrare pe formarea și dezvoltarea competențelor: de comunicare, rezolvare 

de probleme, utilizare a strategiilor.    

 Implementarea rezultatelor științifice a fost realizată prin promovarea şi publicarea 

rezultatelor cercetărilor privind strategia ÎP, care au avut loc în diverse activități didactice la UPS 

„Ion Creangă”, Facultatea Limbi și literaturi străine, prin experimentarea Modelului tehnologic de 

dezvoltare a competențelor de comunicare în limba germană la studenții-pedagogi în perioada 

anilor 2011-2018. 

 Aprobarea şi validarea rezultatelor ştiinţifice este justificată de editarea unor articole ce 

țin de investigațiile teoretice și experimentale la tema cercetării. Aceste articole au fost publicate în 

reviste științifice de specialitate, în analele doctoranzilor UPS „Ion Creangă”, iar tezele de bază ale 

cercetării au fost promovate în cadrul conferințelor internaționale și naționale.  

 Publicaţiile la tema tezei: 16 lucrări științifice: articole în reviste ştiinţifice [24], [29], [33], 

[34] și participări la conferințe naționale și internaţionale [23], [25], [26], [27], [28], [30], [31], [32], 

[35], [36], [37], [38]. 
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 Volumul și structura tezei includ adnotări în limbile română, rusă şi engleză, introducere, 3 

capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 195 de surse, 16 anexe, 26 de tabele, 8 

figuri. 

 Concepte-cheie: strategia A învăța prin a preda; competențe de comunicare în limba 

germană; student-pedagog; domeniile limbii: vocabular, gramatică, fonetică; activități comunicative 

de audiere, citire, scriere, vorbire. 

 Lista abrevierilor utilizate în limba română: CCLG - competențe de comunicare în limba 

germană, IPA - alfabetul internațional fonetic, ÎP - învățare prin predare/a învăța prin a preda, p. – 

principiu, UPS -  Universitatea Pedagogică de Stat; în limba rusă: КГПУ - Кишиневский 

Государственный Педагогический Университет, ККНЯ - коммуникативные компетенции на 

немецком языке, ТМККНЯ - Технологическая модель развития коммуникативных 

компетенций на немецком языке, УО - Учиться, обучая; în limba engleză: CCGL - 

communicative competence in the German language, LT - Learning Through Teaching, PhD Thesis 

- teză de doctor, SPU - State Pedagogical University.  

SUMARUL COMPARTIMENTELOR TEZEI 

 În Introducere se argumentează actualitatea temei, se realizează o descriere a situației 

teoretice în domeniul de cercetare, se identificată problema de cercetare, cu direcțiile sale de 

soluționare, se specifică scopul și obiectivele cercetării, se expune noutatea și originalitatea 

științifică a lucrării, semnificația teoretică și valoarea ei aplicativă.  

 În capitolul 1, Repere teoretice privind strategia “A învăța prin a preda” în contextul 

dezvoltării competențelor de comunicare în limba germană la studenții-pedagogi, sunt stabilite 

reperele teoretice ale lucrării, concepțiile cercetătorilor, apariția și dezvoltarea strategiei ÎP în 

literatura științifică de specialitate. Abordarea conceptului de strategie ÎP în glotodidactică este 

reflectată în mare parte de autorii străini, iar cercetarea noastră ne-a permis clasificarea acestora în 

funcție de aspectele abordate. Constatăm că strategia ÎP este un concept relativ nou, deoarece, 

conform literaturii științifice de specialitate, este fundamentată teoretic în anii 80 ai sec. XX de către 

J.P. Martin. În urma unei sinteze a evoluției strategiei A învăța prin a preda, s-a stabilit că 

fenomenul de a învăța prin a preda își are originea în antichitate, la marii filosofi, și se regăsește în 

epocile următoare. În prezent strategia ÎP este implementată cu succes în Europa și America atât la 

diverse discipline  școlare, cât și în cadrul cursurilor universitare, deoarece studiile care au vizat 

aspectele teoretice și practice ale strategiei ÎP i-au demonstrat eficacitatea.  
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 Capitolul descrie poziționarea strategiei ÎP în raport cu alte strategii didactice [13], [14], 

[19]: indicând în ce măsură strategia ÎP răspunde imperativelor pedagogiei postmoderne, elucidând 

termenii de bază strategie – metodă (deoarece în spațiul european și american ea apare ca „metoda A 

învăța prin a preda”), raportând variabilele strategiei didactice la strategia ÎP, indicând asemănările 

și deosebirile cu alte strategii didactice; aduce considerente în sprijinul aplicării strategiei în 

procesul studierii unei limbi străine și argumentează eficiența ei prin prisma constructivismului 

(cognitiv). 

 După sinteza literaturii de specialitate la tema cercetării, Capitolul 1 include definiția 

strategiei A învăța prin a preda într-o formulă proprie, deoarece constatăm că aceasta nu a fost 

clarificată suficient în contextul instruirii studenților-pedagogi de limbi străine, iar respectiva lacună 

ne-a determinat să definim strategia astfel: A învăța prin a preda este o strategie didactică în care 

studentul preia pas cu pas funcții pedagogice. Pentru aceasta studenții 1) învață conținuturile 

lecției: are loc însușirea materialului, 2) plănuiesc etapele lecției: se produce didactizarea, 3) 

realizează lecția sau o secvență a lecției: parcurg etapele predare-învățare-evaluare (feedback). 

Parcurgerea acestor etape va conduce la utilizarea adecvată a strategiei A învăţa prin a preda, la 

dezvoltarea și crearea noilor cunoștințe, capacități și atitudini necesare pentru asigurarea 

dezvoltării competenţelor de comunicare în limba germană.  

 

 

Fig. 1. Structura grafică a strategiei A învăța prin a preda 
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 Reprezentarea grafică a strategiei  scoate în evidență componentele ei de bază și 

developează, pe lângă pașii parcurși de studentul-pedagog, în ce măsură se implică în acest proces 

cadrul didactic. Utilizarea strategiei A învăţa prin a preda la orele de limbă germană constituie o 

premisă în dezvoltarea competențelor de comunicare la studenții-pedagogi și din acest considerent 

un alt moment semnificativ al capitolului constă în abordarea conceptului competențe de 

comunicare, îndeosebi ne oprim la modele ale competențelor de comunicare existente la moment în 

glotodidactică, reperăm părțile constituente ale acestora și interpretările din literatura de specialitate. 

 În concluzie, înaintăm conceptul nostru reactualizat de competențe de comunicare: studentul-

pedagog va fi competent să comunice în limba germană atunci când va utiliza suveran limba în sala 

de studii, adică atunci când va putea realiza cu succes activități comunicative de audiere, citire, 

scriere, vorbire cu scopul de a transmite colegilor cunoștințe, capacități și atitudini ce vizează 

domeniile principale ale limbii: vocabular, gramatică și fonetică. Conceptul reactualizat de CCLG 

include, deci, a) atitudini comunicativ-didactice constituite din interesul pentru comunicarea 

didactică în limba germană; b) capacități comunicativ-didactice de recunoaștere a vocabularului, de 

utilizare productivă a acestuia, de descoperire a regularităților, de schimbare a categoriilor 

gramaticale, de aplicare a strategiilor de decodare, de efectuare a analizei structurii semantice, de 

identificare a caracteristicilor morfologice, de utilizare a IPA, de transfer comunicativ, de 

recunoaștere a claselor și categoriilor gramaticale, de calificare a relațiilor de sens, cât și capacitatea 

de a realiza activitățile comunicative de audiere, citire, scriere, vorbire; c) cunoștințele comunicativ-

didactice privind regularitățile lexicale, gramaticale, fonetice ale unei limbi și predarea-învățarea-

evaluarea activităților didactice. 

În capitolul 2, Repere metodologice ale dezvoltării competențelor de comunicare în limba 

germană la studenții-pedagogi conform strategiei A învăța prin a preda, prezentăm reperele 

metodologice ce țin de implementarea strategiei ÎP în studierea limbii germane în învățământul 

superior. Aceste repere metodologice, în felul cum sunt prezentate, poartă un caracter inovativ, 

deoarece:  

- scot în evidență specificul studierii limbii germane ca limbă străină;  

- se realizează în mediul academic, unde se pune accent pe instruirea studenților-pedagogi de 

limbă germană;  

- se axează pe cercetările recente din domeniul didacticii limbii germane ca limbă străină;  
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- urmăresc scopul de a  oferi tuturor celor interesați de acest fenomen repere metodologice de 

eficientizare a activității didactice versus domeniile studiate ale limbii germane: vocabular, 

gramatică, fonetică, precum și activitățile comunicative de audiere, citire, scriere și vorbire. 

Datorită acestor repere, e posibilă eficientizarea procesului de instruire a viitorilor profesori, în 

general, și dezvoltarea competențelor de comunicare, în special.  

 Capitolul descrie praxiologia valorificării metodologice a elaborării conceptuale a Modelului 

tehnologic de dezvoltare a competențelor de comunicare în limba germană în baza strategiei  A 

învăța prin preda (figura 2), ca rezultat al studierii reperelor teoretice care au fost implementate la 

UPS „Ion Creangă” în formarea inițială a cadrelor didactice. Proiectarea modelului tehnologic s-a 

axat pe următoarele criterii: (a) analiza strategiei ÎP pe cele două dimensiuni: 1) diacronică – care 

expune evolutiv ideea de a învăța prin a preda și care scoate în evidență interesul sporit al extinderii 

strategiei în ceea ce privește spațiul, importanța metodică, aplicarea practică, fundamentarea 

teoretică; 2) sincronică – care cercetează static fenomenul învăţării prin predare, cu scopul de a 

identifica interdependența aspectelor teoretice cu cele practice; (b) selectarea cercetărilor 

constructiviste, care pot explica și argumenta eficiența strategiei ÎP, prin exersarea căreia studentul 

(-pedagog) își dezvoltă competențele de comunicare prin explorare, descoperire, acțiune și 

construire a cunoștințelor; (c) poziționarea strategiei ÎP în ansamblul altor strategii didactice din 

cadrul învățământului postmodern; (d) identificarea rolurilor actorilor educaționali în învățământul 

universitar, unde edificarea procesului de dezvoltare a CCLG la studenții-pedagogi se realizează 

prin explorare (comunicativă), descoperire (comunicativă), construire (comunicativă) a cunoștințelor 

și acțiune (comunicativă); (e) alcătuirea demersului metodologic al instruirii prin strategia ÎP  

datorită corelării aspectelor metodice CU CE SCOP? (pentru a putea preda secvențe din domeniile 

de bază ale limbii: vocabular, gramatică, fonetică, precum și a realiza activitățile comunicative de 

audiere, citire, scriere și vorbire) cu CÂND? (etapele lecției: 1) însușirea materialului, 2) pregătirea 

materialului, 3) predarea-învățarea-evaluarea), cu CUM? (strategiile utilizate) și cu CU CE? 

(proiecte didactice, materiale auxiliare, produse). 

 Implementarea și valorificarea strategiei ÎP în formarea inițială a cadrelor didactice va fi 

eficientă, în opinia noastră, dacă se vor respecta următoarele principii: p. transferabilităţii și 

curriculumului negociat; învățării și cooperării duale; inductive, multidimensionale, autentice prin 

acțiune proprie (learning by doing), prin simulare; p. formării/dezvoltării la studenții-pedagogi a 

competențelor și a abilităţii de a utiliza strategii; p. primar al procesului învățării. 
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Fig. 2. Modelul tehnologic de dezvoltare a competențelor de comunicare în limba germană în 

baza strategiei A învăța prin a preda 

 Capitolul 3, Cadrul praxiologic al implementării Modelului tehnologic de dezvoltare a 

competențelor de comunicare în baza strategiei A învăța prin a preda, cuprinde designul cercetării 

experimentale (cu scopul cercetării, obiectivele cercetării, variabilele cercetării, metodologia 

cercetării experimentale, instrumentele de cercetare care includ criteriile de evaluare, indicatorii și 

descriptorii competențelor de comunicare). Rezultatele obținute din experimentul pedagogic 

confirmă eficiența strategiei ÎP în dezvoltarea competențelor de comunicare în limba germană la 

studenții-pedagogi.  

 Eșantionul experimental a fost alcătuit din 92 de subiecți, dintre care 52 de subiecți 

alcătuiesc Lotul 1 (6 grupe academice, anii de înmatriculare 2011, 2012, 2013, 2014, 2015) și 40 de 

subiecți alcătuiesc Lotul 2 (4 grupe academice, anii de înmatriculare 2011, 2012, 2013, 2015). 

Diferențele constau în: la Lotul 1 experimentul a durat 60/90 de ore (în cadrul cursurilor Didactica 

limbii germane, Proiectarea didactică, Teoria și metodologia limbii germane, Abilități curriculare, 

Abordarea curriculară a CECRL, Comunicare didactică, Praxiologia comunicării în limba 

germană – în funcţie de promoție), iar la Lotul 2 experimentul a durat 45 de ore (cursul Metodica 

predării limbii germane, mai târziu este redenumit Didactica limbii germane). În cadrul 

experimentului s-a utilizat metoda before and after, pentru compararea rezultatelor obținute de la 

ambele loturi. 

 La etapa de explorare (2010-2011) s-au analizat documentele de bază ce țin de domeniul 

științelor educației, pentru a demonstra importanța competențelor de comunicare în limba străină 

(germană) și a explicita modul în care strategia A învăța prin a preda, conform activităților didactice 

implicite, poate contribui semnificativ la dezvoltarea competențelor de comunicare. Tot în această 

perioadă s-au obținut anumite informații în rezultatul asistărilor ca metodist la practica pedagogică și 

al discuțiilor cu profesorii de la liceele din Chișinău, unde se predă limba germană. Informațiile 

obținute la etapa de explorare au devenit precondiţiile care au dus la alegerea temei şi au alimentat 

interesul pentru ea. S-a ajuns la concluzia că strategia ÎP poate contribui la efectuarea unor 

schimbări care vor fi benefice pentru dezvoltarea competențelor de comunicare în limba germană. 

 În cadrul etapei de constatare s-a stabilit nivelul de posedare a competențelor de 

comunicare în limba germană, care a fost determinat în baza testului 1 de evaluare, efectuat în 

ambele loturi. În elaborarea testului am optat pentru taxonomia lui B. Bloom (revizuită de L. 
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Anderson în 1999), care cuprinde 6 domenii: a-și aminti, a înțelege, a aplica, a analiza, a evalua și a 

crea. La baza elaborării testului au stat indicatorii de apreciere a nivelului de dezvoltare a 

competențelor de comunicare. Pentru test s-a acordat un maximum de 57 puncte și rezultatele 

obținute în urma testării le-am clasificat în trei niveluri: minim, mediu și avansat. Variabilele 

cercetării, determinate pentru acest test, sunt: capacitatea de a recunoaște vocabularul, de a califica 

relații de sens, de a-l utiliza productiv, de a aprecia un răspuns; capacitatea de a recunoaște categorii 

gramaticale, de a identifica caracteristici morfologice, de a schimba categorii gramaticale, de a face 

transfer comunicativ, de a estima modalități de prezentare a temei noi, de a modifica un text; 

capacitatea de cunoaștere a sistemului fonologic, de a discrimina sunete, de a utiliza corect semnele 

de marcare și IPA, de a valorifica dificultatea de rostire a sunetelor. După prelucrarea datelor s-a 

determinat că nivelul avansat a putut fi atins de 5 subiecți (3 studenți de la lotul 1 și 2 studenți de la 

lotul 2); nivelul mediu a fost atins de 37 de subiecți (25 de studenți de la lotul 1 și 12 studenți de la 

lotul 2) și nivelul minim a fost atins de 50 de subiecți (24 de studenți de la lotul 1 și 26 de studenți 

de la lotul 2). Această discrepanță nu este semnificativă. 

 De asemenea, în experimentul de constatare am stabilit și nivelul de posedare a strategiei A 

învăța prin a preda în baza fişei de monitorizare a posedării ÎP (a calității predării-învăţării-

evaluării). Studenții (de la ambele loturi) au fost puși în situația să predea o secvență mică din lecție 

cu ajutorul unei schițe elaborate de ei. Pentru fișa de monitorizare s-a identificat un punctaj maxim 

de 30 puncte și rezultatele obținute au fost clasificate în trei niveluri: minim, mediu și avansat. 

Variabilele cercetării pentru fișă au fost determinate în baza a 7 criterii: planificarea activităților 

didactice, desfășurarea activităților didactice, dirijarea învățării, resursele pedagogice, corelații, 

evaluare, autoevaluare. După prelucrarea datelor, am stabilit că la etapa de constatare doar 7 studenți 

(5 studenți de la Lotul 1 și 2 de la Lotul2 ) au acumulat punctajul maxim, 33 de subiecți (20 de la 

Lotul 1 și 13 de la Lotul 2) au atins nivelul mediu și 52 de subiecți (27 de la Lotul 1 și 25 de la Lotul 

2) au atins nivelul minim. Dacă comparăm aceste rezultate, observăm că totuși nu sunt diferențe 

majore dintre Lotul 1 și 2 la etapa de constatare. 

 În etapa de formare a avut loc realizarea și evaluarea experimentală a validității Modelului 

tehnologic de dezvoltare a competențelor de comunicare în baza strategiei A învăța prin a preda. 

Etapa de formare prevede pentru ambele loturi un trunchi comun de activități. Realizarea modelului 

tehnologic a fost efectuată conform următorilor pași: 
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Tabelul 1. Realizarea Modelului tehnologic 

Etapa Realizare 

Pas 1 S-a explicat strategia ÎP: părțile componente, eficiența strategiei în dezvoltarea CCLG; 

Pas 2 S-a discutat și s-a alcătuit planul de lucru cu fiecare grup academic;  

Pas 3 S-a anunțat disponibilitatea și ajutorul pe care îl poate oferi cadrul didactic; 

Pas 4 Fiecare grup și-a alcătuit listele cu expresii pentru organizarea clasei, verificarea temei 

pentru acasă, analiza și corectarea greșelilor etc.; 

Pas 5 S-au realizat discuțiile metacognitive înainte și după lecția realizată (explicarea 

obiectivelor, posibilitățile de realizare a sarcinii, înfruntarea greutăților personale, 

structurarea și organizarea activității etc.); 

Pas 6 S-a realizat trunchiul comun de activități conform demersului metodologic al instruirii 

prin strategia ÎP, care este alcătuit din CU CE SCOP?, CÂND?, CUM?, CU CE?: 

- CU CE SCOP?: domeniile fundamentale ale limbii: vocabular, gramatică, 

fonetică; activitățile comunicative de audiere, citire, scriere și vorbire; proiectul 

didactic; matricea de asociere a domeniilor limbii cu activitățile comunicative; 

combinarea activităților comunicative. 

- CÂND?: etapele de însușire, didactizare, predare-învățare-evaluare. 

- CUM?: strategii de predare-învățare-evaluare. 

- CU CE?: proiecte didactice, materiale auxiliare, notițe. 

  

 Etapa de control a avut intenția de a identifica nivelul de dezvoltare a CCLG la studenți prin 

compararea rezultatelor înregistrate de cele două loturi la etapa posttestare. După prelucrarea 

rezultatelor obținute de la t1 (etapa de constatare) și t2 (etapa de control), concluzionăm că ambele 

loturi au înregistrat în etapa de control rezultate mai bune. În ambele loturi se poate observa tendința 

de creștere și, prin urmare, putem afirma că obiectivul de a dezvolta CCLG prin ÎP a fost atins. 

Totuși rezultate mai bune am înregistrat la Lotul 1, deoarece acești subiecți au parcurs în întregime 

modelul tehnologic de dezvoltare a CCLG prin ÎP. 

 

 

 

Fig. 3. Nivelul de posedare a competențelor de comunicare în limba germană la etapa de control 
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 În etapa de control a fost aplicată repetat fișa de monitorizare a strategiei ÎP. Prezentăm în 

diagrama ce urmează diferențele dintre rezultatele Lotului 1 și 2. 

 

Figura 4. Rezultatele fișei de monitorizare ÎP (etapa de control) 

 După prelucrarea datelor obținute de la fișa de monitorizare la etapa de constatare și cea de 

control, concluzionăm că modelul tehnologic de dezvoltare a CCLG în baza strategiei ÎP, realizat în 

etapa de formare, a avut un impact pozitiv asupra ambelor Loturi. Menționăm că îndeosebi Lotul 1 a 

obținut un punctaj mai mare, deoarece acest lot a avut parte de mai multe ore practice, unde s-a 

aplicat nemijlocit strategia ÎP.  

 La finele experimentului pedagogic am aplicat și chestionarul pentru studenții-pedagogi, cu 

scopul de a identifica impactul instruirii prin ÎP. Concluziile la care am ajuns în urma prelucrării 

chestionarelor sunt: aplicând ÎP, cadrul didactic vorbeşte mai puţin, studenții vorbesc mai mult; 

secvenţele grele din material sunt explicate din perspectiva studentului. Aceasta îi oferă studentului 

posibilitatea de a învăţa și a preda în felul său, iar colegii săi sunt mai aproape de această viziune 

asupra noului; deoarece materialul a fost prezentat atât de profesor, cât și de studentul-pedagog, 

studenții se confruntă cu o abordare duală a acestui material lingvistic; ÎP se realizează după 

principiul learning by doing, unde rata de memorizare din ceea ce s-a învățat ajunge și la 90%; 

învăţarea lui atinge o altă dimensiune calitativă, îndeosebi se îmbunătățesc competențele lui de 

comunicare, și anume competența lingvistică și pragmatică; ÎP încurajează, cere de la student 

utilizarea strategiilor pe care le va practica ulterior în clasa de elevi; se evidenţiază faptul că 

studenții devin mai conştienţi în ceea ce priveşte motivaţia şi lacunele faţă de temele noi; inhibiţia 

studentului care predă în raport cu studentul doar instruit este mai mică; profesorul (care în acest 

timp monitorizează procesul) recunoaşte mai bine lacunele ce țin de înţelegerea sau asimilarea temei 

noi (ale întregului auditoriu sau pe ale unui oarecare student) mai repede şi are timp, posibilitate să 
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reacţioneze specific şi individual; este promovată învăţarea socială; ÎP contribuie, prin dezvoltarea 

autogestiunii și autodeterminării, la înțelegerea mai profundă a democrației și percepția empatiei; 

studenții, după ce au fost în rolul de pedagog, privesc altfel profesia de pedagog, sunt mai receptivi, 

mai toleranți față de colegi.  

   CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI 

În conformitate cu prevederile relevante din Codul Educației, Cadrul Național al 

Calificărilor, Planul-cadru, Cadrul de referință al curriculumului universitar, Curriculumul 2010, 

Educația 2020 privind asimilarea competențelor necesare pentru viitoarea activitate profesională, 

simularea situațiilor profesionale semnificative pentru student și ale Cadrului European Comun de 

Referință pentru Limbi privind competențele de comunicare în limba străină, constatăm faptul că se 

impune valorificarea strategiei  A învăţa prin a preda în instruirea profesorilor de limbi străine. În 

rezultatul valorificării strategiei  A învăţa prin a preda în cadrul experimentului pedagogic, s-a 

dovedit că această strategie are multiple efecte benefice asupra calității învățării, dezvoltă 

competențele de comunicare, antrenează studentul în comunicarea didactică, dar și în alte domenii 

prin faptul că s-a promovat învățarea cognitivă; a fost implicată învățarea socioemoțională; s-a 

exersat învățarea individual organizată; s-a confirmat faptul că, din punct de vedere psihologic, e 

mai ușor să demarezi ceva între semeni, să începi devenirea ta ca profesor între prieteni, între colegi 

cu aceleași interese; s-a desăvârşit autoeficienţa studentului; s-a contribuit la profesionalizarea 

activităţii pedagogice. În continuare afirmăm că studentul-pedagog, când asimilează şi repetă 

materialul ca să-l predea altora, cunoaşte o altă treaptă a învățării, ale cărei caracteristici deosebite 

sunt: 1) motivaţia mai serioasă față de materialul abordat și față de postura sa nouă de pedagog; 2) 

necesitatea învăţării corecte și 3) abordarea metodică considerabil dezvoltată.  

 Analiza teoretică şi interpretarea datelor experimentale au condus la următoarele concluzii: 

1) Premisele metodologice ale oportunității implementării strategiei A învăţa prin a preda în 

învățământul superior cu scopul de a dezvolta competențele de comunicare în limba germană au 

fost deduse din analiza literaturii de specialitate și din observațiile asupra procesului de instruire 

a studenților-pedagogi. Ele au condus la concluzia că strategia  A învăţa prin a preda rămâne 

necunoscută și nevalorificată în mediul academic. Rezultatele experimentale, dar și analiza 

teoretică permit includerea strategiei A învăța prin a preda în sistemul strategiilor didactice ca 

fiind una eficientă în dezvoltarea competențelor de comunicare și a celor profesionale. 
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2) Competențele de comunicare sunt „un ansamblu întreg de abilități personale” [3, p. 89] și 

dezvoltarea lor se axează pe „instruire reciprocă și participare activă a celor ce învață” [16, p. 

56], pe „configurarea unor strategii didactice active, ce urmăresc utilizarea limbii în context” 

[15, p. 31], unde părțile componente sunt unificate și concordate conform CECRL [24]. 

3) Prin sintetizare analitică s-a demonstrat necesitatea instruirii în baza strategiei A învăța prin a 

preda, care se realizează conform principiilor: p. primar al procesului de învățare, p. de 

formare/dezvoltare a competențelor de comunicare, sociale și a comunicării didactice, de 

transferabilitate, p. curriculumului negociat, învățării și cooperării duale, învățării inductive, prin 

acțiune proprie, prin simulare, multidimensionale, autentice, p. de a utiliza strategii. 

4) S-a vizualizat eficientizarea dezvoltării competențelor de comunicare în baza strategiei A învăța 

prin a preda axată pe acțiunea comunicativă [23]; pe formarea și dezvoltarea abilităților [49] și 

realizată prin triada a) studentul preia pas cu pas funcții pedagogice; b) cadrul didactic 

universitar permite studenților să învețe prin a-i lăsă pe ei să predea; c) se explorează, se 

descoperă, se construiește, se acționează prin comunicare. 

5) S-a concluzionat investigațional că aplicarea strategiei A învăţa prin a preda în instruirea 

studenților-pedagogi se realizează prin prisma constructivismului (cognitiv) [28, 29, 36, 38], 

care formează și dezvoltă valorile: 1) competențe de comunicare în limba germană, 2) 

comunicarea didactică în limba germană, 3) stăpânirea cu succes a activităților didactice. 

6) Experimentul pedagogic a confirmat valoarea formativă a Modelului tehnologic de dezvoltare a 

competențelor de comunicare în limba germană la studenţii-pedagogi prin aplicarea strategiei A 

învăța prin a preda, iar prin calcularea rezultatelor obţinute din experiment putem susține că 

Modelul tehnologic propus pentru dezvoltarea competenţelor de comunicare este raţional, 

deoarece eficientizează procesul de predare-învățare-evaluare a limbii germane și dezvoltă 

abilități profesionale. 

7) Pentru descrierea calitativă a nivelurilor: minim, mediu și avansat de dezvoltare a competențelor 

de comunicare, au fost formulați descriptorii de evaluare a competențelor de comunicare; au fost 

elaborați descriptorii de performanță în planul valorificării strategiei A învăța prin a preda în 

baza criteriilor de evaluare a competențelor profesionale la studenții-pedagogi; au fost formulate 

întrebări pentru chestionarul de identificare a impactului strategiei asupra procesului de formare 

a studenților. Aceste momente-cheie, precum și eficientizarea predării-învățării-evaluării limbii 

germane prin fundamentarea, implementarea și valorificarea strategiei A învăța prin a preda; 
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formularea semnificației științifice a competențelor de comunicare în limba germană și viziunea 

proprie vizavi de strategia A învăța prin a preda alcătuiesc noutatea și originalitatea științifică a 

cercetării.  

 Rezultatele experimentului pedagogic au demonstrat actualitatea cercetării, au confirmat 

concepția investigației cu privire la predarea-învățarea-evaluarea limbii germane din altă perspectivă 

în procesul de dezvoltare a competențelor de comunicare în limba germană la studenții-pedagogi, au 

validat scopul cercetării, deoarece au fost realizate obiectivele stabilite. 

 În baza valorilor teoretice, metodologice și experimentale ale cercetării, considerăm utile 

următoarele recomandări, care vor contribui la eficientizarea instruirii profesorilor de limbă străină: 

- aplicarea Modelului tehnologic de dezvoltare a competențelor de comunicare prin aplicarea 

strategiei A învăța prin a preda atât în cadrul orelor practice de limbă germană începând cu 

nivelul A2, cât și în cadrul cursurilor de didactică, în vederea eficientizării dezvoltării 

competențelor de comunicare în limba germană; 

- dezvoltarea competențelor de comunicare în baza strategiei A învăța prin a preda în 

conformitate cu nivelurile prezentate de Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi și 

evaluarea lor conform Descriptorilor nivelului de dezvoltare a competențelor de comunicare la 

studenți; 

- programul realizat în etapa de formare conform Modelul tehnologic de dezvoltare a 

competențelor de comunicare prin aplicarea strategiei A învăța prin a preda poate reprezenta o 

sursă metodologică de completare a disciplinelor ce țin de predarea limbii germane și 

metodologiei acesteia; 

- Modelul tehnologic de dezvoltare a CCLG cu aplicarea strategiei A învăţa prin a preda este 

transferabil asupra metodologiei de instruire a viitorilor profesori de orice limbă străină la ciclul 

I, licenţă; 

- Reperele teoretice și metodologice ale lucrării pot servi drept suport epistemologic în elaborarea 

îndrumarelor, ghidurilor, notelor de curs și pot fi utile cadrelor didactice din instituțiile de 

învățământ mediu și superior (ciclul licență și masterat), de asemenea și profesorilor implicaţi în 

formarea continuă a cadrelor didactice. 
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ADNOTARE 

Tiosa Iuliana 

Repere metodologice ale dezvoltării competențelor de comunicare în limba germană la 

studenții-pedagogi în baza strategiei „A învăța prin a preda” 

Teză de doctor în pedagogie, Chișinău, 2019 
Structura tezei include adnotări în limbile română, rusă şi engleză, lista abrevierilor, introducere, trei 

capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 195 de surse, 16 anexe, 187 pagini text de bază, 

26 de tabele, 8 figuri. 

Publicaţiile la tema tezei: 16 lucrări științifice. 

Cuvinte-cheie: strategia A învăța prin a preda; competențe de comunicare în limba germană; 

student-pedagog; domeniile limbii: vocabular, gramatică, fonetică; activități comunicative de 

audiere, citire, scriere, vorbire. 
Domeniul de studiu: Pedagogie universitară. 

Scopul cercetării constă în stabilirea reperelor metodologice de elaborare a Modelului tehnologic de 

dezvoltare a competențelor de comunicare în limba germană la studenții-pedagogi prin strategia A 

învăța prin a preda. 
Obiectivele cercetării constau în: 1) identificarea reperelor teoretice și practice ale strategiei  ÎP în vederea 

dezvoltării CCLG; 2) elaborarea reperelor metodologice de eficientizare a studierii limbii străine și, ca 

urmare, a dezvoltării CC; 3) identificarea rolurilor actorilor educaționali; 4) stabilirea nivelului de dezvoltare 

a CCLG și a nivelului de posedare a strategiei ÎP la studenții-pedagogi; 5) precizarea, delimitarea și renovarea 

conceptelor de bază; 6) validarea experimentală a Modelului tehnologic de dezvoltare a CCLG prin strategia 

ÎP. 

Noutatea și originalitatea științifică constă în identificarea perspectivelor actuale de explorare a strategiei 

ÎP în studierea limbii germane; eficientizarea predării-învățării-evaluării limbii germane prin fundamentarea, 

implementarea și valorificarea strategiei ÎP; renovarea conceptelor de bază strategia A învăța prin a preda și 

competențe de comunicare prin sintetizarea multitudinii semnificațiilor lingvistice și psihopedagogice; 

recunoașterea și descrierea științifică a impactului strategiei ÎP în dezvoltarea CCLG la studenții-pedagogi; 

descrierea nivelurilor de dezvoltare a CC și a descriptorilor acestora, formularea criteriilor de evaluare; 

alcătuirea fișei de monitorizare a strategiei ÎP, formularea descriptorilor și distribuirea punctajului. 

Problema științifică soluționată în cercetare rezidă în fundamentarea teoretică, elaborarea 

Modelului tehnologic, orientat spre dezvoltarea competențelor de comunicare în limba germană  

conform strategiei A învăța prin a preda în instruirea studenților-pedagogi, și va contribui, prin 

reperele metodologice propuse pentru acest model, la eficientizarea didacticii limbii germane. 
Semnificația teoretică a cercetării este justificată de stabilirea unor aspecte fundamentale, a unor condiții 

specifice și posibilități de dezvoltare a competențelor de comunicare în limba germană; de evidențiere a 

considerentelor științifice privind importanța valorificării instruirii studenților-pedagogi prin strategia 

respectivă, orientate spre dezvoltarea CCLG; identificarea impedimentelor de utilizare a strategiei în 

formarea inițială a cadrelor didactice; clarificarea posibilităților metodologice de ameliorare a didacticii 

limbii germane în învățământul superior prin elaborarea, experimentarea și validarea Modelului tehnologic de 

dezvoltare a CCLG în baza strategiei  A învăţa prin a preda. 

Valoarea aplicativă a cercetării constă în determinarea premiselor metodologice ale instruirii prin strategia 

ÎP, orientată spre dezvoltarea CCLG și validarea experimentală a Modelului tehnologic. Reperele teoretice și 

metodologice ale lucrării pot servi drept suport epistemologic în elaborarea îndrumarelor, ghidurilor, notelor 

de curs și pot fi utile cadrelor didactice din instituțiile de învățământ mediu și superior (ciclul licență și 

masterat), de asemenea și profesorilor implicaţi în formarea continuă a cadrelor didactice. 

Implementarea rezultatelor științifice a fost realizată prin promovarea şi publicarea rezultatelor cercetărilor 

privind strategia ÎP, care au avut loc în diverse activități didactice la UPS „Ion Creangă”, Facultatea Limbi și 

literaturi străine, prin experimentarea Modelului tehnologic de dezvoltare a competențelor de comunicare în 

limba germană la studenții-pedagogi în perioada anilor 2011-2018.
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      АННОТАЦИЯ 

Тьоса Юлиана 

Методологические обоснования для развития коммуникативных компетенций по немецкому 

языку у студентов-педагогов посредством стратегии «Учиться, обучая» 

Докторская диссертация в области педагогических наук, мун. Кишинёв, 2019 г. 
Структура диссертации: аннотации на румынском, русском и английском языках,  список 

сокращений, введение, 3 главы, общие выводы и рекомендации, 195 библиографических источника, 

187 страниц основного текста, 16 приложения, 26 таблиц, 8 рисунков.  

Публикации по теме диссертации: 16 научных работ.  

Ключевые слова: стратегия учиться, обучая; коммуникативные компетенции на немецком языке; 

студент-педагог; области языка: лексика, грамматика, фонетика; коммуникативные действия: 

слушать, читать, писать, разговаривать.  

Область исследования: Вузовская педагогика. 

Цель работы: установление методологических обоснований для разработки Технологической модели 

развития коммуникативных компетенций на немецком языке у студентов-педагогов посредством 

стратегии Учиться, обучая. Задачи работы заключаются в: 1) определении теоретических и 

практических ориентиров метода УО в развитии ККНЯ;   3) разграничении ролей, достающихся 

участникам в процессе обучения; 4) определении уровня развития ККНЯ и уровня владения 

стратегией УО у студентов; 5) уточнении, разграничении и обновлении основных понятий; 6) 

экспериментальном подтверждении ТМККНЯ посредством метода УО. 

Новизна и научная оригинальность состоят в: выявлении текущих перспектив исследования УО в 

изучении немецкого языка; повышении эффективности преподавания-изучения-оценивания 

немецкого языка, путем обоснования, внедрения и применения стратегии УО; обновлении основных 

концепций стратегия УО и коммуникативные компетенции с помощью обобщения множества 

лингвистических и психопедагогических значений; признании и научном описании воздействия 

стратегии УО на развитие ККНЯ у студентов-педагогов; описании уровней коммуникативной 

компетенции и их дескрипторов, разработке критерий оценивания; составлении учетной карточки 

мониторинга, описании дескрипторов и распределении баллов.  

Научная проблема, которая была разрешена в ходе исследования, состоит в теоретическом 

обосновании, разработке Технологической модели для развития коммуникативных компетенций на 

немецком языке у студентов-педагогов согласно стратегии Учиться, обучая и будет способствовать, 

посредством методологических обоснований, предложенных для данной модели, повышению 

эффективности дидактики немецкого языка. 

Теоретическая значимость исследования обоснованно определяется базовыми аспектами, 

обстоятельствами и возможностями развития ККНЯ; выявлением научных доводов касательно 

значимости применения стратегии УО для развития ККНЯ в ходе обучения студентов-педагогов; 

идентификацией факторов, препятствующих внедрению стратегии УО при первичном обучении 

преподавателей; выяснением методологических возможностей улучшения дидактики немецкого 

языка в высшей школе, посредством разработки и экспериментальным подтверждением  

Технологической модели развития ККНЯ посредством стратегии УО. 

Прикладная значимость работы заключается в определении методологических предпосылок 

обучения посредством стратегии УО, направленного на развитие ККНЯ и экспериментального 

подтверждения Технологической модели развития ККНЯ. Теоретические и методологические 

обоснования работы могут стать эпистемологической опорой для издания учебных пособий, 

справочников и могут быть полезны преподавателям из системы среднего и высшего образования, а 

также при непрерывном образовании преподавательского состава. 

Внедрение научных результатов было реализовано посредством публикации результатов 

исследования в области стратегии Учиться, обучая, которое имело место на Факультете иностранных 

языков и литератур КГПУ им. И. Крянгэ, в процессе преподавания и экспериментирования 

Технологической модели для развития ККНЯ у студентов-педагогов в 2011-2018гг. 
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ANNOTATION 

 Tiosa Iuliana 

The methodological benchmarks of the development of the communicative competence in the German 

language at the pedagogical students by means of Learning Through Teaching  

PhD Thesis in pedagogy, Chisinau, 2019 

The structure of the thesis includes annotations in Romanian, Russian and English, the abreviations list, 

introduction, three chapters, general conclusions and recommendations, bibliography of 195 sourses, 16 

annexes, 187 basic text pages, 26 charts, 8 figures.  

Publications on the thesis topic: 16 scientific studies. 

Key-words: the strategy learning through teaching, communicative competences in German, student-teacher, 

language domains: vocabulary, grammar, phonetics; communicative listening, reading, writing and speaking 

activities.  

Field of study: University Pedagogy. 

Scope of the research consists of determining the methodological benchmarks in the planning of the 

Technological Model in order to develop the CCGL at pedagogical students through LT strategy. 

The objectives of the research are: 1) identification of the theoretical and practical references of LT in 

developing the CCGL; 2) elaboration of the methodological references in order to optimize the study of the 

foreign language and as a result to develop the CC; 3) identification of the actants’ roles; 4) determining the 

level of the CCGL development and the level of possession of  LT stategy; 5) specification, delimitation and 

renewal of the key concepts; 6) experimental validation of the technological model. 

The scientific novelty and originality consists in identification of the current perspectives of researching the 

LT in learning the German language; efficientization of the teaching-learning-evaluation of the German 

language through the underpinning, implementation and valorification of the LT strategy; innovation of the 

basic concepts of the LT and CC through synthesizing the multitude of linguistic and psycho-pedagogical 

meanings; scientific recognition and description of the impact of the instruction through LT in the 

development of the CCGL of the pedagogical students; description of the CC development levels and of its 

descriptors; composition of the monitoring file of LT, formulation of the descriptors and distribution of the 

scoring. 

The scientific problem solved in the research consists in the theoretical establishment, in the elaboration of 

the Technological Model oriented to develop the CCLG according to the LT strategy when instructing 

pedagogical students and will contribute, through the proposed reference methods, to improving German 

didactics. 

The theoretical importance of the research is justified by the establishment of some fundamental aspects, 

conditions and possibilities of the development of the CCGL; emphasis of the scientific considerations 

regarding the importance of valorization the education of the pedagogical students through the LT, oriented 

towards the development of the CCLG; identification of the impediments of LT use in the initial formation of 

the teachers; clarification of the methodological possibilities of improval of German language teaching in the 

higher educational system by elaborating, experimenting and validating of the technological Model. 

The applicative value of the research consists in the determination of the methodological premises of the 

instruction by means of LT oriented towards the development of the CCGL and the experimental validation 

of the technological Model. The theoretical and methodological references of the paper can serve as 

epistemological support in the elaboration of the guidelines, guides, course notes and can be useful to the 

teachers from the secondary and higher educational institutions (Bachelor and Master), as well as to the 

continuous development of  teachers.  

The implementation of the scientific results was achieved  by promoting and publishing the research results 

related to LT strategy that took place in different teaching activities at the SPU „Ion Creangă”, faculty of 

Foreign Languages and Literature  by experimenting the Technological Model of CCLG at pedagogical 

students between 2011-2018. 
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