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L’article envisage le concept de la commpétence à communiquer dans la perspective de l’intégralité pédagogique. La 

compétence à communiquer est mise en œuvre dans la réalisation d’activités langagières variées pouvant relever de la 
réception, de la production, de l’interaction, de la médiation (notamment les activités de traduction et d’interprétation), 
chacun de ces modes d’activités étant susceptible de s’accomplir soit à l’oral, soit à l’écrit, soit à l’oral et à l’écrit. Ces 
activités langagières s’inscrivent à l’intérieur du domaine professionnel. On distingue les notions de compétence à 
communiquer et compétences communicatives. Les dernières représentent les acquisitions personnelles de l’individu. 
L’intégralité pédagogique assure la formation intégrale de la personnalité.  

 
 
Postmodernitatea în educaţie aduce cu sine o viziune integrală asupra fenomenelor educaţionale şi conferă 

prioritate competenţelor şi performanţelor, toate acestea reprezentând formarea–dezvoltarea unei personalităţi 
integrale în baza integralităţii pedagogice. 

Conceptul competenţă este utilizat cu referire la rezultatele şcolare [1, p.7]. În Republica Moldova ter-
menul competenţă a fost preluat mult mai târziu, odată cu realizarea reformei în învăţământul preuniversitar 
conform căreia a fost elaborat Curriculumul Naţional axat pe triada: cunoştinţe, capacităţi/competenţe şi 
atitudini [1]. În cadrul procesului instructiv-educativ competenţa se poate forma prin activităţi de integrare. 
Activitatea de integrare reprezintă situaţia în care elevul integrează cunoştinţele, priceperile, atitudinile [1]. 
Integralitatea presupune obligatoriu un mediu integrator – un sistem organizat şi structurat operaţional. Inte-
gralitatea asigură formarea–dezvoltarea integrală a personalităţii. 

În viziunea unor autori, competenţa se manifestă printr-o capacitate, iar aceasta din urmă se bazează pe  
un suport informaţional. De asemenea, competenţa se constituie dintr-un ansamblu de resurse: savoir-dire, 
savoir-faire şi savoir-être [2]. Competenţele reprezintă ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi do-
bândite prin învăţare, care permit identificarea şi rezolvarea în diverse contexte a unor probleme caracteris-
tice unui anumit domeniu [3, p.37]. Conform Cadrului european comun de referinţă pentru limbi: învăţare, 
predare, evaluare, competenţa de comunicare include competenţa lingvistică, sociolingvistică şi pragmatică 
[4, p.91]. Competenţa comunicativă, în viziunea lui W.Edmonson, se referă la structura de adâncime (struc-
turile posibile), iar competenţa socială a vorbitorului se încadrează în structura de suprafaţă (structurile 
verbale) (exemplu: Redactaţi o corespondenţă comercială referitor la organizarea târgului internaţional 
în oraşul X) [5, p.163]. Competenţa sociolingvistică, drept componentă a competenţei de comunicare, a 
contribuit la apariţia noţiunii situaţie de comunicare (Cine vorbeşte? Cui? Cum? De ce? şi Când?) [6, p.36].  

Competenţa lingvistică reprezintă o componentă principală a competenţei de comunicare, menţionează  
Р.Мильруд, cu alte cuvinte, utilizarea limbii în activitatea verbal-meditativă (exemplu: Utilizaţi verbul a 
vedea cu diverse semnificaţii: a vizita, a consulta, a dezvălui/a descoperi, a observa) [6, p.3-14]. C. Pri-
gorschi enumeră componentele competenţei de comunicare, iar competenţa lingvistică este una dintre activi-
tăţile care contribuie la dezvoltarea celor patru deprinderi lingvistice de comprehensiune şi exprimare orală 
şi scrisă, în funcţie de cunoaşterea elementelor lexicale, a regulilor de morfologie, sintaxă, gramatică, seman-
tică şi de fonologie necesare pentru a le putea practica [7, p.26]. Altă componentă a competenţei de comuni-
care este competenţa pragmatică, pregătirea de a transmite mesajul comunicativ în situaţia comunicativă 
(exemplu: Formulaţi propoziţii cu următoarele îmbinări de cuvinte: tratative comerciale, problema 
preţului, preţ ridicat sau scăzut, cerere adresată partenerului etc.). Prin competenţă cognitivă acest autor 
înţelege pregătirea elevului pentru activitatea verbal-comunicativă, deoarece limba în scopuri comunicative 
poate fi învăţată numai ca instrument al gândirii, mesajul comunicativ creându-se ca rezultat al activităţii 
verbal-meditative (redactarea unei scrisori comerciale presupune următoarea structură: antetul, numele 
şi adresa destinatarului, referinţele despre scrisoarea primită, data, obiectul scrisorii [exemplu: recla-
maţie referitoare la calitatea produsului procurat], tipul şi numărul anexelor, adresarea, conţinutul 
scrisorii, numele emitentului). Ultima componentă a competenţei de comunicare, arată C.Prigorschi, este 
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competenţa informativă, adică stăpânirea conţinutului obiectului comunicativ. Competenţa discursivă vizea-
ză traducerea informaţiei în enunţuri orale sau scrise, intenţia de a comunica. Intenţia poate fi de a obţine 
informaţii, de a da un ordin, de a declara, de a da explicaţii, de a relata fapte etc. (exemplu: Elevul relatează 
caracteristicile economiei de piaţă; elevul explică ce înseamnă oferta şi cererea pe piaţă; elevul elabo-
rează un eseu pe tema: Economia de piaţă peste 10 ani în ţara noastră etc.) [7, p.26]. 

Distingem noţiunile competenţă de comunicare şi competenţe de comunicare (competenţe comunicative). 
Componentele competenţei de comunicare: competenţa lingvistică, verbală sau discursivă, competenţa socio-
lingvistică (mijloacele lingvistice în corespundere cu situaţia comunicativă), competenţa socioculturală şi cea 
strategică – selectarea strategiei adecvate în realizarea sarcinii comunicative este foarte importantă în elabo-
rarea unei strategii educaţionale în cadrul formării competenţelor de comunicare [apud 6, p.95]. 

În viziunea cercetătorului Vl. Pâslaru, competenţele comunicative „prezintă achiziţii ale personalităţii ele-
vului. Ele sunt desemnate de predicatele a şti să faci, a fi în stare să.., a putea să..., a fi capabil să...” [8, p.216]. 

Pentru a comunica nu este suficient să cunoaştem limba, sistemul lingvistic şi să producem enunţuri 
corecte din punct de vedere gramatical – fapt care este denumit de cercetători, precum N.Chomsky, compe-
tenţă lingvistică, ci să ştim cum să le folosim în funcţie de contextul social; nu vorbim cu toţi interlocutorii la 
fel în împrejurări diferite sau în funcţie de diversele intenţii pe care le avem [9, p.161-162]. D.Hymes, care 
opune competenţa de comunicare competenţei de limbaj vorbit a lui N.Chomsky, scria: „Atâta timp cât 
construirea modelelor formale va fi mai importantă decât adecvarea la datele experienţei şi, mai ales, atâta 
timp cât vom continua să considerăm gramatica un cadru de referinţă în interiorul căruia sunt organizate 
mijloacele lingvistice, în loc să considerăm că acestea se organizează în stiluri şi repertorii legate de situaţii, 
extinderea domeniului lingvistic va fi precum un călător care face înconjurul lumii: el se poate opri în fiecare 
port fără a reuşi să perceapă, în nici unul dintre ele, savoarea şi căldura vieţii” [10, p.12]. N.Chomsky egala 
competenţa cu savoir, ceea ce nu este corect, deoarece competenţa nu înseamnă doar cunoaştere, ci şi abili-
tate, atitudine. În viziunea cercetătorului, competenţa este, mai degrabă, o stare decât un proces. După Parks, 
„competenţa de comunicare reprezintă gradul în care indivizii satisfac scopurile pe care şi le-au propus în 
interiorul limitelor situaţiei sociale, fără să-şi rişte abilităţile ori oportunităţile de a urmări alte scopuri mai 
importante din punct de vedere individual” [apud 11, p.820]. Pentru J. de Vito competenţa de comunicare se 
referă „la propriile cunoştinţe asupra mai multor aspecte sociale ale comunicării” [12, p.6]. 

Alte abordări ale competenţei de comunicare se concentrează asupra abilităţii de a manifesta comporta-
mente de comunicare potrivite în situaţii concrete. Conform concepţiei lui Spitzberg şi Cupach, competenţa 
de comunicare vizează abilitatea de a demonstra comunicarea potrivită într-un context dat [apud 13, p.38]. 
Iar Habermas a stabilit că fiecare act de comunicare competent trimite spre prezentarea unei exprimări care 
să poată fi înţeleasă, afirmarea unor propoziţii de cunoaştere, stabilirea unor relaţii sociale corecte, relevarea 
experienţei vorbitorului [apud 11]. 

În contrast cu aceste abordări, McCroskey et al. (1984) văd competenţa de comunicare ca fiind distinctă 
de comportament/performanţă: „Competenţa de comunicare necesită nu doar abilitatea de a performa în mod 
adecvat comportamente corecte de comunicare, în acelaşi timp, ea necesită înţelegerea acelor comportamente 
şi abilităţi cognitive care fac posibilă alegerea între comportamente” [apud 11, p.820]. O încercare de a reuni 
aceste perspective o regăsim la F.M. Jablin et al. (1994), care a caracterizat competenţa de comunicare ca  
un set de abilităţi, resurse primare cu care un comunicator este capabil să utilizeze procesul de comunicare; 
aceste resurse includ cunoştinţe strategice (regulile şi normele de comunicare potrivite) şi capacităţi (caracte-
ristici şi abilităţi, cum ar fi, în general, abilităţile de codare şi de decodare) [11]. 

Competenţa de comunicare înseamnă capacitatea cuiva de a se pronunţa asupra unui lucru, în temeiul 
unei cunoaşteri adânci a problemei în discuţie [14, p.177] şi care reuneşte dimensiunile de personalitate do-
bândite după un proces de formare [15, p.41]. L.Şoitu evidenţiază câteva trăsături pe care trebuie să le aibă  
o persoană competentă în comunicare [15, p.47]. Una dintre acestea este prezenţa unui larg evantai de com-
portamente. Nevoia de a comunica motivează căutarea variantelor de intervenţie şi depunerea unui efort 
susţinut în menţinerea relaţiei. Cercetătorul L.Şoitu afirmă că o comunicare numai dacă trece de mine şi de 
tine poate deveni a noastră, noi oferind şansa altor legături [apud 6, p.93]. A doua trăsătură este, pornind de 
la R.Adler, complexitatea cognitivă care înseamnă capacitatea de a elabora scenarii diferite, dar atotcuprin-
zătoare pentru fiecare situaţie de comunicare. Acest lucru permite interlocutorilor să se integreze reciproc 
într-un univers care poate deveni comun [apud 6, p.93]. 
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În concepţia cercetătorului Vl.Pâslaru, competenţa de comunicare reprezintă capacitatea de a recunoaşte 
un text literar (dar şi un text nonliterar – n.n.), de a conştientiza scopul lecturii, de a reda prin mijloace verbale/ 
nonverbale valorile semiotice ale textului, de a-şi exprima atitudini şi afecţiuni proprii etc. [8].  

Cercetătoarea T.Callo vorbeşte despre asumarea relaţiei sau despre angajarea în relaţie asumarea fiind o 
responsabilitate a iniţiatorului comunicării. Motivele pot fi diverse: să susţină o persoană, s-o ajute, s-o încu-
rajeze, să completeze mesajul etc. [6, p.89].  

Competenţa de comunicare cumulează întregul ansamblu de abilităţi personale: a şti; a şti să faci; a şti să 
fii; a şti să devii; ea este un rezultat egal al ştiinţei şi artei (măiestriei), neexistând un mod ideal de comunica-
re [6, p.89]. O trăsătură esenţială a competenţei de comunicare este dimensiunea relaţională. O comunicare 
se rezumă, de fiecare dată, la satisfacţia provocată ori amplificată pentru cele două părţi. Nu este suficientă 
competenţa unuia, dacă interlocutorul este lipsit de abilităţi minime. 

L.Iacob afirmă, în aceeaşi ordine de idei, că depăşind capacitatea lingvistică, care presupune cunoaşterea 
limbii, competenţa de comunicare reprezintă aptitudinile în care cunoştinţele lingvistice şi socioculturale sunt 
indispensabile [16, p.237]. Ea include atât stăpânirea materialului verbal şi cel para- şi nonverbal, cât şi stă-
pânirea regulilor de plasament contextual al regulilor interacţiunii mutuale, al principiilor de politeţe şi de 
ritualizare comunicaţională.  

L.Şoitu vorbeşte despre calea parcursă până la formarea competenţelor: cunoaşterea datelor fundamen-
tale, executarea rapidă, definitivarea competenţelor, activitatea devenind automată. Pentru a genera comuni-
carea, precizează cercetătorul, urmează să se realizeze: formarea atitudinilor şi capacităţilor de comunicare; 
formarea priceperilor şi deprinderilor, abilităţilor de utilizare a arsenalului comunicativ [15, p.163]. 

Rezumând cele enunţate, observăm că se conturează câteva elemente ale competenţei: atitudinea, capaci-
tatea, priceperea, abilitatea, cunoştinţele. 

Cel mai des, deprinderea îşi are denumirea în funcţie de acele acţiuni la a căror realizare se formează. În 
această ordine de idei, constată A.A. Алхазишвили, nu există deprindere lingvală. Deprinderile care se for-
mează în baza limbii sunt numite verbale. În procesul instructiv, vorbirea elevilor va fi sesizată în actul co-
municativ. Cercetătorul reuşeşte să formuleze una dintre cele mai importante reguli din cadrul comunicării: 
elevul poate şi singur să-şi perfecţioneze nivelul normativ, dar să-şi ridice nivelul vorbirii spontane poate 
numai în contactul cu partenerul de comunicare [6, p.100-104]. Ceea ce caracterizează o deprindere verbală, 
afirmă И.А. Зимняя, este corespondenţa lingvală şi verbală a exprimării, viteza realizării operaţiilor verbale 
şi caracterul lor logic succesiv, depăşirea stării de încordare la alegerea formei verbale, eliminarea senzaţiei 
de oboseală şi a unor operaţii intermediare [6, p.141]. Acţiunile perfecte sunt deprinderi, iar modalităţile interne 
de realizare a acestor acţiuni sunt operaţii. Anume operaţiile trebuie să fie duse până la automatism. Deprin-
derea este mai complexă, nu se reduce la automatism, dar îl include, constată cercetătoarea [6]. Într-adevăr, 
deprinderea poate fi definită ca un automatism conştient de ceea ce se face, de ceea ce se realizează în con-
texte concrete de comunicare. E.Пассов afirmă că deprinderile sunt elemente care constituie priceperea şi 
accentuează că automatismul, printr-un antrenament suficient, formează o deprindere [6, p.19]. Noţiunea de 
a doua pricepere sau de pricepere creatoare a fost introdusă în psihologia învăţării limbilor străine de 
Б.Беляева, care consideră că vorbirea adevărată este numai o a doua pricepere [6, p.27]. Pentru a fi formată, 
este necesară cunoaşterea şi comprehensiunea prin priceperea şi deprinderea primară, apoi, prin ele, apare 
priceperea creatoare. Pentru formarea–dezvoltarea competenţei de comunicare, conform cadrului european, 
sunt necesare cele patru tipuri de competenţe: audierea, înţelegerea, lectura şi scrierea în limba străină, acestea 
realizându-se la diferite niveluri: A1, A2, B1, B2, C1, C2. A. Aрутюнов susţine că posedarea activităţii comu-
nicative este o competenţă de a realiza acţiuni verbale de codificare şi decodificare a informaţiei [6, p. 81]. 
Acţiunile se realizează în următoarea consecutivitate: formularea obiectivului, discutarea sarcinii, alegerea 
intenţiilor comunicative, verbalizarea, rezolvarea sarcinii, antrenamentul în rezolvarea sarcinilor analogice în 
cadrul procesului de integralizare pedagogică. Spre exemplu: pentru tema Turismul – activitate comercială, 
se formulează obiectivul: demonstraţi că turismul este o activitate comercială; discutarea sarcinii: enu-
meraţi sectoarele economice implicate în activitatea turistică; alegerea intenţiilor comunicative: analizaţi 
contribuţia acestor sectoare în dezvoltarea turismului; verbalizarea: fiecare elev evidenţiază 1-2 sec-
toare economice mai importante în opinia fiecăruia; rezolvarea sarcinii: cum ar trebui să procedeze 
industria turistică pentru a spori numărul de vizitatori străini în ţara noastră; antrenament în rezolva-
rea sarcinilor analogice: propuneţi alte probleme economice şi rezolvaţi-le după algoritmul propus.  
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Н. Елухина deduce: competenţa de comunicare este stăpânirea unui set de priceperi complexe formate în 
bază de intenţii [6, p.16]. Iar Vl.Pâslaru arată că începutul priceperii îl constituie momentul când programul 
exprimării este alcătuit de vorbitorul însuşi [8, p.19]. 

Studiind activitatea de vorbire, E.Пассов prezintă gradul de interdependenţă în cadrul acesteia a unei serii 
de abilităţi: formarea deprinderii verbale, perfecţionarea deprinderii verbale, dezvoltarea priceperii verbale. 
Exerciţiile care formează deprinderile verbale trebuie să corespundă anumitelor cerinţe (tabel):  

 

Tabel 
Formarea deprinderilor verbale (apud E. Пассов) [6, p.91-92] 

1. Sarcina verbală care asigură motivarea acţiunii 
verbale  

Află, confirmă dacă eşti de acord etc. 

2. Situativitatea Raportarea fiecărei replici unor circumstanţe într-un 
sistem de interraporturi ale interlocutorilor 

3. Orientarea atenţiei la scopul şi conţinutul 
exprimării 

Forma rămâne adiacentă 

4. Combinarea tuturor aspectelor vorbirii Mijloc de combinare, activitate umană şi exprimare 
ca produs 

5. Modelarea comunicării prin fiecare element al 
exerciţiului 

Condiţionarea comunicativă 

6. Valoarea comunicativă a frazelor Minimalizarea valorii tematice a enunţurilor 
7. Caracterul economisirii de timp la realizarea 

exerciţiilor 
Efortul minim, dar cu randament (efect) 

8. Un număr suficient de exerciţii de acelaşi tip Antrenarea pentru siguranţă 
9. Asigurarea corectitudinii acţiunilor elevilor Repere şi suficienţă informativă 
10. Combinarea fenomenelor formate separat Integrarea funcţională 
11. Simplitatea şi afectul Materialul instructiv necesar 

 
Exerciţiile verbale întotdeauna dezvoltă activismul verbal şi independenţa vorbitorului în raport cu stimulii 

exteriori, incită participarea la comunicare, pregătirea psihologică a elevului de a fi co/participant al comu-
nicării [6, p.154]. E.Пассов trage concluzia că priceperea verbală este capacitatea de a dirija activitatea de 
vorbire, ea se include în însăşi activitatea de vorbire – vorbirea propriu-zisă, iar produsul acestei activităţi 
este exprimarea. Observăm că definirea priceperii verbale este un element decisiv în definirea capacităţii de 
comunicare pe care E.Пассов, din păcate, nu o face, conchide T.Callo [6]. Dar ce este competenţa de co-
municare, rămâne a fi o presupoziţie, o posibilitate care urmează să se manifeste. În acest sens, în aceeaşi 
ordine de idei, V.Wright distinge normele interne ale unei limbi, cele care exprimă competenţa lingvistică a 
vorbitorului acelei limbi; normele codificate explicit, care intră în clasa prescripţiilor şi cele care exprimă 
aşa-numita competenţă comunicativă – de utilizare strategică a limbii respective într-o anumită comunitate 
[apud 6, p.21]. 

În viziunea L. Ionescu-Ruxăndoiu, competenţa de comunicare presupune o relaţie reglementată între date-
le situaţiei de comunicare şi modul de realizare a selecţiei materialului lingvistic [17, p.25]. Tot aici întâlnim 
noţiunea idiolect (aparţine lui U. Ecco), care reprezintă inventarul deprinderilor verbale ale unui individ într-o 
anumită perioadă a vieţii sale. Însă R.Jakobson nu consideră că este necesară utilitatea noţiunii, argumentând 
că totul este socializat [18, p.324]. 

În concluzie, dacă vorbim despre competenţa de comunicare, putem distinge două perspective: compor-
tament şi cogniţie. O a treia perspectivă, identificată de autori ca fiind una alternativă, este cea inclusă în 
modelul ecologic: conform acesteia, competenţa de comunicare este un rezultat al interacţiunii dinamice 
dintre mediu şi dezvoltarea persoanei/grupului/organizaţiei; dezvoltarea competenţei de comunicare este 
influenţată şi influenţează la rândul ei mediul în fiecare proces care se produce. 

Noţiunea competenţă de comunicare se manifestă prin capacitate lingvistică, iar aceasta se bazează pe un 
suport de informaţii.  
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Competenţele de comunicare reprezintă achiziţii personale ale subiecţilor incluşi în comunicare, fiecare 
dintre acestea manifestându-se prin activităţi de producere şi receptare orală şi scrisă. Integrarea achiziţiilor 
nu se aplică periodic, ci în orice moment elevul mobilizează şi integrează cunoştinţele, capacităţile şi atitu-
dinile care contribuie la formarea–dezvoltarea competenţei de comunicare. Aşadar, integralitatea pedagogică 
este un proces care asigură dezvoltarea competenţei de comunicare. 
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