Journal of Social Science
Fascicle
Topic

Social Science
Philology and linguistics

Vol. 1, no. 1 (2018), pp. 23 - 25
ISSN 2587-3490
eISSN 2587-3504

LUDIC LEARNING – INTERACTIVE METHOD OF TEACHING
MODERN LANGUAGES
METODA LUDICĂ- METODĂ INTERACTIVĂ
DE PREDARE-ÎNVĂŢARE A LIMBILOR MODERNE
Maria Iordanov
Technical University of Moldova, Ștefan cel Mare str. 168,Chișinău, Republic of Moldova
maria.iordanov@lm.utm.md
Received: February, 16, 2018
Accepted: June, 11, 2018

Abstract. The study addresses to one of the modern teaching methods of the foreign language:
interactivity as a direct participation of those trained in the teaching process. The author describes
in particular the play method.
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Introducere
Una din metodele interactive utile pentru învăţarea unei limbi moderne este metoda ludică.
Elementul central al metodei ludice este jocul ca mijloc de instruire. Activitatea ludică contribuie
la consolidarea, precizarea, verificarea şi la evaluarea cunoştinţelor studenţilor. Metoda ludică
poate fi aplicată la însuşirea tuturor compartimentelor limbii: fonetica, gramatica, lexicul; şi poate
fi implementată la orice nivel (incepător, mediu, superior), oferind o gamă largă de posibilităţi,
dar, în acelaşi timp, necesitând o cunoaştere profundă a universului ludic [3, p. 27].
Utilizată corect, metoda ludică favorizează învăţarea prin creativitate şi asigură
dezvoltarea multilaterală a personalităţii.
Jocul ca metodă didactică trebuie privit din două perspective:
1. Jocul la cei mici – care ar trebui să fie predominant deoarece aceştia reacţionează altfel,
copiii depun eforturi de gândire, exprimare fără a conştientiza acest lucru, considerând că
se joacă.
2. Jocul la cei mari - fie ei elevi de liceu, studenţi, adulţi. Deşi par mai greu de captat atenţia,
ei vor participa cu interes, deoarece se anulează barierele unei lecţii , este altceva decât
orele obişnuite, iese din tipare. În acest caz jocul didactic poate fi folosit, fie pentru a
începe o discuţie, pentru a „sparge gheaţa‖, fie pentru a evidenţia trăsătura competitivă a
participanţilor sau pentru a recapitula unele noţiuni studiate.
Ca și tip de activitate, jocul contribuie la dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de învăţare,
este un mijloc eficient care dezvoltă limbajul, activitate prin care realizăm comunicarea didactică.
Iar limbajul la rândul său reprezintă principalul instrument de informare şi formare a omului.
Cunoscută deja de pe timpurile lui Platon şi Aristotel, întâlnită de asemenea şi cu
denumirea de ,,jocuri instructive‘‘, metoda ludică nu-şi pierde actualitatea nici în zilele noastre în
Didactica limbilor, fiind considerată tehnică eficientă de însuşire a limbilor moderne atât în
pedagogia europeană cît şi în cea americană. Aşi putea de-asemenea remarca, că în prezent are o
importanţă deosebită şi în ţara noastră.
Metoda ludică implică un ansamblu de operaţii şi de acţiuni care, concomitent cu
destinderea, buna dispoziţie, presupun obiective precise de instruire. Jocurile instructive îmbină
armonios elementele instructiv şi educativ cu cel distractiv, autorizează numeroase combinaţii şi
constituie un superb mecanism de învăţare prin creativitate. Jocurile didactice în instruire
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angajează resursele intelectuale, morale, estetice şi contribuie la dezvoltarea multilaterală a
personalităţii. Jocurile didactice constituie o activitate complementară în cadrul orelor de limbă
pentru a valorifica în condiţii şi forme noi cunoştinţele însuşite anterior. Metoda ludică
consolidează, precizează şi verifică însuşirea cunoştinţelor predate [2, p. 71].
Orizonturile moderne ale metodei ludice vin să lărgească vechile posibilităţi, să le
direcţioneze spre noi domenii de instruire. În Didactica contemporană metoda ludică deţine un loc
important.
Integrat în clasele de limbă, jocul didactic rămâne a fi o concepţie problematică din cauza
lipsei unei baze teoretice solide şi bine fondată, ceea ce ridică un şir de întrebări şi anume:
- care este importanţa şi locul jocurilor în învăţământul universitar la orele de limbă modernă?
- ce trebuie de întreprins pentru a transforma jocul într-un mecanism sigur de instruire?
- care sunt posibilităţile de depăşire a dificultăţilor care apar în momentul aplicării activităţilor
ludice?
- care sunt avantajele jocurilor la orele de limba modernă etc.
În cele ce urmează voi prezenta unele opinii referitoare la cele menţionate anterior.
O încercare reuşită de implementare a jocurilor la orele de limba engleză a fost făcută în
2005 de către tânăra profesoară Viorica Demici, care s-a bazat pe activităţile ludice descrise în
manualele metodologice publicate la centrele Oxford şi Cambridge şi utilizate pe larg de
metodiştii din aceste centre. Utilizarea jocurilor la orele de limba engleză i-au dat posibilitate
tinerei cercetătoare să ajungă la concluzia că ,,metoda ludică dezvoltă imaginaţia şi creativitatea,
contribuie la anularea oboselii, conferă studentului flexibilitate‘‘ [1, p. 700].
Avantajele utilizării activităţilor ludice sunt divizate în două categorii: avantaje pedagogice
şi avantaje didactice.
În plan pedagogic, activităţile ludice:
- facilitează lucrul în grupele omogene;
- contribuie la dezvoltarea aptitudinilor utile pentru lucrul în echipe;
- dezvoltă capacităţile intelectuale, spiritul de observaţie şi cel critic, motivaţia, cît şi capacităţile
de analiză şi sinteză;
- acordă posibilitatea promovării unei pedagogii diferenţiate.
În plan didactic, activităţile ludice:
- favorizează introducerea reperelor mnemotehnice utile (ansamblu de procedee care înlesnesc
memorarea cunoştinţelor pe baza unor asociaţii dirijate);
- sporesc interesul faţă de studierea limbilor moderne, motivarea, diminuează frica în a comite
greşeli, descătuşează şi moderează complexele [4, p. 92].
Aşadar, jocul constituie un mecanism privilegiat care trebuie foarte bine cunoscut pentru a
fi eficient utilizat, fără a-l idealiza, dar şi fără a-l blama. Jocul poate fi adaptat pentru diferite
niveluri şi grupe de instruire, în scopuri diferite şi în contexte de evaluare academică speciale. El
necesită din partea profesorului o veritabilă măiestrie pedagogică.
Jocul şi evaluarea cunoştinţelor se îmbină armonios când este vorba de evaluarea
diagnostică sau formativă, mai curând decât de evaluarea sumativă.
Jocurile didactice se clasifică în funcţie de conţinut şi de materialul folosit.
Tema jocurilor didactice trebuie să fie exactă, bine selectată şi chibzuită, fiind stabilită
anterior.
Conţinutul, sarcina didactică concretă, regulile şi acţiunile de joc conferă jocului instructiv
un caracter specific, facilitând astfel rezolvarea problemelor puse.
Modalităţile de realizare a jocurilor sunt foarte variate. Există diferite tipuri de jocuri, însă
în continuare aşi dori să propun un model de activitate ludică care poate fi folosit în evaluarea
cunoştinţelor studenţilor la lecţiile practice de limba engleză. Activitatea ludică propusă ulterior
este utilizată în grupele cu un nivel lingvistic avansat.
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Jocul proverbelor
La etapa iniţială, este necesar de a studia anumite proverbe care au în componenţa lor
anumiţi termeni.
La etapa a doua se va explica studenţilor semnificaţia proverbelor date, se va arăta
echivalentele lor în limba română, se vor compara, din puncte de vedere structural şi semantic, se
va evidenţia diferenţa componentelor lexicale ale proverbelor în ambele limbi şi conţinutul lor
semantic comun.
La etapa a treia, în procesul evaluării se va aplica mecanismul ludic. Grupa se va diviza
în 3 echipe: A, B, C.
Primei echipe (A) îi revine sarcina de a numi un constituent al proverbelor învăţate.
Echipa B trebuie să numească proverbul.
Echipa C va da echivalentul român al proverbului.
La etapa finală, ne convingem că studenţii pot utiliza proverbele învăţate în practică. În
acest scop li se propune studenţilor să creeze situaţii cu utilizarea proverbelor însuşite [3].
Concluzii
1. Jocul constituie un instrument didactic important care trebuie să fie implementat la orele
de limbă modernă în cursul universitar.
2. Profesorul nu va obţine rezultatele scontate fără o pregătire metodică minuţioasă şi fără o
măiestrie profesională.
3. Esenţialul în reuşita implementării activităţilor ludice îl constituie nivelul cultural şi cel
lingvistic al studenţilor, materialul propus şi metodele utilizate.
4. Jocul poate duce la asimilarea noţiunilor mult mai uşor,creând un mediu relaxat de
învăţare şi contribuind la dezvoltarea imaginaţiei , a aptitudinilor şi creativităţii studenţilor.
Această metodă didactică oferă studenţilor posibilitatea de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele şi
abilitatea de a vorbi o limbă străină, re-inventându-se în fiecare situație, interacționând cu alţii,
transferând „achiziţiile‖ în contexte noi.
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