CUPRINS
INTRODUCERE ............................................................................................... 11
1. CADRUL ŞTIINŢIFIC.................................................................................. 23
1.1. Misterul minţii umane ............................................................................................25
1.2. Cum funcţionează limbajul ....................................................................................27
1.3. Învăţarea vorbirii, model pentru teoria învăţării.................................................33
Venim pe lume echipaţi cognitiv?.......................................................................33
Este limbajul numai produsul unei construcţii progresive?.................................34
Cum învăţăm să vorbim? Ce se întâmplă între 0-3 ani ?.....................................35
Universalitatea limbajului uman, dovadă a programării lingvistice ....................43
Limbajul semnelor, proba incontestabilă a universalităţii unui nucleu
lingvistic comun..................................................................................................44
1.4. «Good news» pentru învăţarea limbilor: neuroplasticitatea creierului .............46
1.5. Subconştientul, receptacul al percepţiei subliminale, tezaurul memoriei şi al
creativităţii...............................................................................................................48
1.6. Starea optimă de învăţare ......................................................................................49
1.7. Învăţarea «in vivo» versus învăţarea «in vitro» ...................................................51
1.8. Învăţarea implicită..................................................................................................57
1.9. Mitul vârstei critice.................................................................................................61

2. CADRUL METODOLOGIC .........................................................................63
Factorii care activează şi conştientizează mecanismele psihologice
ale învăţării implicite
2.1. «Instinctul lingvistic», nevoia de comunicare .......................................................65
2.2. Percepţia globală.....................................................................................................67
Integrarea senzorială ...........................................................................................67
Concentrare/relaxare, tehnici de focalizare a atenţiei şi de energizare
a circuitului informaţiei în tot creierul ................................................................69
Ascultarea, tehnică de conectare cu mesajul profund al comunicării..................71
Scanarea semiotică a ariei scripturale, tehnica de activare a percepţiei globale.....76
Integrarea semantică............................................................................................77
2.3. Intuiţia, principiu activ de bază în învăţarea implicită .......................................79
2.4. Emoţia, factor directiv în procesul învăţării şi al memoriei................................83
2.4.1. Rolul energiei emoţionale în atenţie şi motivaţie ............................................83
2.4.2. Implicarea memoriei în toate aspectele emoţionale ........................................86
2.4.3. Tipurile de memorie implicate în procesele cognitive ...................................86

7

2.4.4. Tehnici de stimulare a memoriei în învăţarea limbilor ...................................90
Repetiţia ....................................................................................................90
Asociaţia ...................................................................................................90
Structurarea pe categorii ...........................................................................91
Diferenţierea .............................................................................................91
Fragmentarea ............................................................................................92
Verbalizarea limbajului interior ................................................................92
2.5. Implicarea subiectivă prin conştiinţa de sine, principiul învăţării
socratice ...................................................................................................................93
2.6. Plăcerea, starea naturală de a învăţa ....................................................................94
2.7. Limbajul corpului, la originea comunicării universale........................................95
2.8. Jocul dramatic, tehnica de explicitare a cunoaşterii implicite ............................97
2.9. Umorul «dans tous les états»..................................................................................99

3. CADRUL PRACTIC ...........................................................................................101
3.1. Parametrii actului pedagogic în noul demers psihologic .........................103
3.1.1. Spaţiul desemnat învăţării unei limbi............................................................103
3.1.2. Rolul profesorului-animator..........................................................................105
3.1.3. Tehnici de acomodare şi detensionare...........................................................108
3.1.4. Stimulii lingvistici cu care interacţionăm......................................................112
Înregistrări life bruiate.............................................................................115
Documente autentice, gen «tranche de vie»............................................119
Articolul de presă....................................................................................120
Desenul umoristic ...................................................................................121
Arta plastică, pictura ...............................................................................122
Benzi desenate ........................................................................................123
Desene animate tip «cartoons» ...............................................................125
Textul literar ...........................................................................................126

3.2. Tehnici şi activităţi: mode d’emploi ..............................................................127
Modele practice ilustrative pe învăţarea limbii franceze...............................................127
3.2.1. Înregistrări life...............................................................................................128
«Au bureau de l’emploi»...............................................................................128
Percepţie şi audiţie globală relaxată, fără sarcini .....................................129
Reperaj preliminar mental pentru organizarea contextului situaţional,
afectiv şi lingvistic ...................................................................................131
Conştientizarea elementelor reperate subliminal, multisenzorial
şi punerea lor în comun ............................................................................131
Interiorizarea fonetică, prin explicitarea ritmului, intonaţiei şi a liniei
melodice...................................................................................................132
Fragmentarea audiţiei în secvenţe pentru găsirea ritmului.......................132
Exerciţii pentru exprimarea melodiei frazei.............................................133
Integrarea semantică globală....................................................................135
Explicitarea relaţiei dintre Locutor şi Interlocutor, indice semantic al
mesajului esenţial.....................................................................................136

8

Modalităţi de comunicare, forma şi registrul de limbă ............................137
Obiectul comunicării, expresie a necesităţii reale de informaţie .............137
Structurile lingvistice, expresie în suprafaţă a contextului afectiv,
situaţional.................................................................................................137
Reinvestirea materialului lingvistic în interacţie autentică......................138
«Au concert de rock» ....................................................................................139
Audiţie globală.........................................................................................140
Organizarea elementelor situaţionale, afective şi lingvistice ...................141
Activarea în comun a elementelor reperate subliminal ............................141
Interiorizarea ritmului, a liniei melodice a frazelor..................................141
Integrarea semantică globală....................................................................143
Analiza elementelor care explicitează relaţia emoţională dintre
participanţi ...............................................................................................143
Vectorul, modul de comunicare ...............................................................144
Obiectivul comunicării, expresia conţinutului emoţional
al mesajului ..............................................................................................145
Tehnici de conştientizare a structurilor lingvistice absorbite
implicit prin impregnare...........................................................................145
Reinvestirea structurilor lingvistice în interacţie reală recreată între
non-nativi.................................................................................................147
«À la discothèque»........................................................................................147
Prima audiţie integrală a monologului.....................................................148
Reperajul activ al elementelor percepţiei globale....................................149
Interiorizarea ritmului şi a melodiei frazei ..............................................149
Înţelegerea mesajului din interior spre suprafaţa lingvistică ...................149
Percepţia mesajului emoţional prin analiza relaţiei dintre Locutor
şi Interlocutor ....................................................................................149
Forma comunicării: monologul .........................................................150
Explicitarea structurilor lingvistice asimilate ....................................150
Reinvestirea expresiilor prin jocuri creative......................................151
3.2.2. Documente autentice gen «tranche de vie»...................................................152
«Amitié-Mariage-Rencontres»......................................................................154
Reperaj semiotic al indicilor semantici ...................................................155
Categorizarea materialului în serii lexicale tematice...............................155
Metoda impregnarii prin tranzitare indirectă...........................................159
Reinvestirea în jocuri creative: crearea de scenarii, dramatizări etc........159
«Immobilier-Longements» ............................................................................161
Reperaj semiotic al paginii de anunţuri...................................................161
Structurarea informaţiei pe categorii.......................................................161
Reinvestirea lexicului parcurs, prin crearea de noi anunţuri personalizate ... 162
«Règlement de l’immeuble» .........................................................................162
Reperaj global al semnelor purtătoare de sens. .......................................165
Structurarea informaţiei pe categorii.......................................................165
Tranzitarea repetată a vocabularului prin tehnici de structurare
şi clasificare.............................................................................................166
Reinvestirea structurilor lingvistice în redactarea unui regulament
pentru un parc public...............................................................................167

9

«Marché de l’emploi»...................................................................................168
Reperaj global semiotic...........................................................................168
Structurarea materialului prin categorizări..............................................168
Reinvestirea vocabularului însuşit în crearea de anunţuri personalizate....169
Reperaj preliminar...................................................................................174
Tehnica impregnării prin tranzitare.........................................................174
Reinvestirea în joc dramatic....................................................................175
3.2.3. Desen umoristic.............................................................................................176
«Scène de ménage» .......................................................................................176
Brainstorming pentru activarea unui câmp semantic pe tema
topicului desenului ..................................................................................176
Implicare personală în dezbaterea topicului ............................................177
Reinvestire în joc dramatic, animând desenul.........................................178
3.2.4. Benzi desenate ..............................................................................................178
«Citirea» globală a imaginilor .................................................................179
Tehnici de integrare semantică ................................................................179
Impregnare prin parcurgerea repetată a lexicului ....................................182
Activităţi de reinvestire în rezumarea povestirii......................................182
3.2.5. Desene animate (filme) .................................................................................183
Percepţia globală, multisenzorială ...........................................................183
Crearea stării de emoţie şi plăcere ...........................................................184
Impregnarea prin expunere repetată.........................................................184
Disocierea stimulilor vizuali şi auditivi . .................................................185
Revizionare globală secvenţială...............................................................186
Reinvestirea în povestirea episodului vizionat.........................................186
3.2.6. Textul literar..................................................................................................186
«Le loup», Guy de Maupassant.....................................................................186
Reperaj semiotic ......................................................................................187
Abordare structural-globală.....................................................................188
Descoperirea unei teme în cuvinte...........................................................188
În căutarea personajelor «êtres des mots» ...............................................189
Activarea schemei narative psihocognitive .............................................190
Isotopia spaţială.......................................................................................191
Jocul timpurilor şi al verbelor..................................................................191

CONCLUZII................................................................................................................193
REFERINŢE BIBLIOGRAFICE ...........................................................................195

10

INTRODUCERE
E greu să discerni în puzderia de metode pentru învăţarea limbilor
moderne pe cea care este nu numai cea mai eficientă, dar onestă şi corect
fundamentată ştiinţific.
Fiecare se pretinde, aproape în mod fanatic, “the best of the best”,
fiecare promite viteza şi eficienţa maximă, adevărate pilule ale învăţării.
Un articol recent din New York Times vorbea despre acest fenomen,
despre amploarea pe care o ia în zilele noastre interesul pentru comunicarea în alte limbi şi pentru tot ce apare în acest sens. Mark Ferrari,
directorul secţiei de vânzare pentru limbi străine, de la întregul lanţ de
librării Barnes&Noble, cel mai important din Statele Unite, spune că
beneficiul de vânzare în acest sector depăşeşte cu mult pe cel obţinut în
toate celelalte categorii.
Dar nu numai atât, ci există o foarte puternică piaţă în software.
Multe companii, ca Berlitz, Simon & Shuster sau Rosetta Stone, şi-au pus
şi ei programe în web site. Consumatorii au la dispoziţie o largă şi variată
alegere de CD-uri, CD-ROM-uri, DVD-uri, cu preţuri variind între câţiva
şi patru, cinci sute de dolari.
Dar oare acestui succes de piaţă îi corespunde un real succes în
învăţare?
De ce acest imens interes crescând, de ce această nevoie de comunicare ce devine aproape vitală?
Trăim acum într-o lume a globalizării, în care mijloacele moderne de
comunicare au abolit spaţiul geografic, singurele bariere care au rămas
sunt cele lingvistice. Fără ele omenirea ar putea împărţi tot tezaurul
cunoaşterii şi ar dobândi o imensă capacitate şi energie creatoare.
E interesant de văzut că acest lucru este menţionat chiar în Biblie, în
cartea Genesis, în parabola Turnului Babel.
„Şi Domnul spuse: Iată, acum toţi oamenii sunt uniţi şi au o singură
limbă. De acum nimic nu-i mai poate opri să împlinească tot ceea ce
gândesc. Hai să mergem să le amestecăm limbile, încât să nu se poată
înţelege unii cu alţii şi să-i înstrăinăm, să-i împrăştiem pe faţa
pământului.”
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Limbajul unic are aici valoare simbolică, sugerând mai mult decât un
consens lingvistic, un consens în înţelegere şi idei, în comunicare, o
coeziune care generează putere şi forţă creatoare. Lipsa unirii îi face pe
oameni slabi şi vulnerabili, îi înstrăinează şi îi vântură pe faţa pământului.
Lumea însă nu funcţionează după concepţia creaţionistă, ci după cea
evoluţionistă. Darwin rămâne uimitor de modern, iar cercetările ştiinţifice
moderne consideră limbajul ca o adaptare biologică de a comunica. Acolo
unde doi sau mai mulţi oameni vorbesc limbi diferite, găsesc modalitatea
de a se înţelege, fiindcă de fapt aceste limbi amestecate, din varii motive,
au un nucleu comun care permite comunicarea şi învăţarea lor.
Este de remarcat faptul că în domeniul învăţării limbilor apar mereu
şi mereu alte metode de învăţare, o căutare care exprimă o permanentă
insatisfacţie şi frustrare.
De ce se întâmplă acest lucru?
Limbajul este un proces viu, nu înţepenit, care dă expresie trăirilor
vieţii şi nu poate fi cuprins în tiparele rigide ale unei cărţi tout fait, ce nu
poate intra în rezonanţă cu energia emoţională a participantului. Este ca
un râu, care curge şi se risipeşte în toate meandrele, insesizabil şi imprevizibil, ca şi stările emoţionale ale fiecărui moment pe care le exprimă.
Procesul învăţării în general, proces natural, specific fiinţei umane, se
studiază după procesul învăţării vorbirii, care este de o imensă complexitate. Steven Pinker, unul din leaderii cognitivişti în ştiinţele moderne, la
care mă voi referi în mai multe rânduri, menţiona în cartea sa, The
Language Instinct, faptul că limbajul uman este un miracol în lumea
naturală de care nu suntem conştienţi, fiindcă îl dobândim în mod spontan.
Specialiştii din domeniile filozofiei, lingvisticii, psihologiei cognitive,
neurologiei, antropologiei, epistemologiei genetice, au încercat să descifreze
acest proces, încă rămas în parte necunoscut, unde cea mai simplă sarcină de
învăţare activează milioane de neuroni din toate zonele creierului.
Progresele cercetării în neuroştiinţe, mai ales în domeniul tehnologiei
folosite, al imagisticii cerebrale, care măsoară activitatea creierului în
timp ce realizează o sarcină de învăţare, au dezvăluit multe mistere asupra
modului în care creierul îşi însuşeşte informaţiile şi le structurează,
ajutându-ne să înţelegem puterea şi limitele învăţării.
Această nouă cunoaştere, despre ceea ce se întâmplă în creierul
nostru când învăţăm să vorbim, despre factorii care stimulează aceste
procese, ne pune în faţa a noi perspective care ne ajută să înţelegem cum
putem adapta procesul învăţării altor limbi, la modelul natural al învăţării
limbii materne.
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Într-un proces mereu în mişcare, atât de complex şi cu atâtea variabile
încât nu poate fi cuantificabil, nicio metodă nu putea şi nu poate pretinde că
este perfectă şi exhaustivă, adaptabilă la orice situaţie de învăţare.
De aici, zădărnicia sisifică a acestei veleităţi. De aceea nicio metodă
folosită exclusiv în orice variantă, mă refer la cărţi, manuale, cursuri de
limbi, nu poate conţine şi satisface în totalitate un proces atât de complex
ca viaţa însăşi.
În general metodele, aceste cărţi ”tout fait”, sunt artificiale, cu texte
şi dialoguri fabricate, având în plus limitele lor impuse de costurile enorme
de copyright, pentru a putea publica în toată libertatea texte literare, desene
umoristice, înregistrări life, reproduceri de filme sau de artă, materiale
autentice ale contextului cultural, încărcate de energie emoţională, ce duc la
trăirea unei învăţări reale, in vivo.
E interesant că articolul la care mă refeream mai sus redă impresiile
consumatorilor care, în ciuda succesului de piaţă şi contrar la ceea ce ne
aşteptăm nu susţin publicitatea, ci exprimă realitatea şi dezamăgirea.
Desigur că ceva înveţi pentru o grăbită şi stereotipă conversaţie, dar
aceste interacţiuni on-line sunt artificiale, nu-ţi implică personalitatea şi
nici latura afectivă; nu ajungi să interiorizezi şi să stăpâneşti limba. Cu toate
acestea s-au învăţat mereu şi se învaţă limbi, fiecare ajunge cum poate la un
anumit nivel, dar acum, în zilele noastre, când prin procesul globalizării şi al
comunicării virtuale, nevoia de a comunica în alte limbi devine, aşa cum am
arătat mai sus, aproape vitală, iar timpul disponibil din ce în ce mai scurt,
trebuie găsit cel mai bun mod de a învăţa în mod real şi eficient.
Vorbirea unei limbi e un proces viu, natural; el trebuie trăit în interacţiune reală umană.
Cum înveţi însă o limbă străină la tine în ţară, unde nu profiţi de
imersia în mediul natural lingvistic?
Acesta este aspectul pe care îl iau în considerare şi voi demonstra
prin tehnici şi activităţi că procesul inevitabil de învăţare al limbii vorbite,
în interacţiune socială, este transferabil în condiţiile învăţării instituţionale,
în şcoli, şcoli de limbi, chiar cu rezultate calitativ superioare imersiei în ţara
de origine.
Articolul, amintit mai sus, concludea că cel mai sigur şi cinsitit mod
de a învăţa este tot pe băncile şcolii, aşezaţi cuminţi şi ascultând un
profesor care ţi se adresează personal.
Situaţia ideală ar fi combinaţia acestor două posibilităţi. Eu am
experimentat ambele ipostaze şi am văzut că multe şcoli de limbi sunt
ineficiente chiar în ţara respectivă, dacă persoana nu este inserată social în
mod activ şi trăieşte mai mult în comunitatea de limbă maternă.
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Deşi o soluţie mai fiabilă ar fi şcolile de limbi, ele nu sunt larg
accesibile, nici ca preţ şi mai ales ca timp, iar aşteptările nu satisfac nici aici
întotdeauna. În ceea ce priveşte costul în timp, dau doar un exemplu.
Institutul Francez din Bucureşti apreciază cam la 600 ore de predare,
distribuite pe parcursul a doi-trei ani, pentru însuşirea aprofundată a limbii
franceze. Şi să nu uităm că este vorba de un public latin francofon, cu un
nivel bun de educaţie şi cu nevoi punctuale lingvistice, care ar trebui
rezolvate rapid. În alte ţări, în şcolile de limbi, cursurile trenează mult mai
mult şi au rezultate inferioare.
În plus, negăsind programe care să personalizeze nevoile lingvistice,
mulţi studenţi abandonează.
Nici profesorii nu sunt prea fericiţi, fiindcă şi ei trebuie să se descurce
într-un hăţiş de metode, toate criticate şi depăşite.
În acest climat de maximă necesitate şi de frustrare generală, lingviştii se
întorc spre singurul model universal cu succes maxim, limba maternă.
Dr. James I. Asher, profesor de psihologie la Universitatea Saint Jose
din California, întemeietorul metodei Total Physical Response, aplicată şi
cunoscută ca T.P.R., consideră că învăţarea limbii a doua este un proces
paralel cu învăţarea primei limbi şi ar trebui să reflecte aceleaşi mecanisme naturale.
Din păcate, singura observaţie pe care o utilizează în tehnicile lui este
modul în care copiii răspund emoţional prin limbajul corpului, dar el se
rezumă la răspunsurile pe care le primeşti numai la comenzi, neexploatând
acest filon esenţial şi preţios de comunicare.
De aici modul redus în care se aplică metoda numai pentru debutanţi
şi prin jocuri silite, infantile, care nu fac decât să inhibe şi mai mult şi să
facă şi mai frustrantă şi negativă tentativa de a învăţa o a doua limbă, în
special pentru adulţi. Elevii, participanţii, stau în cerc şi execută comenzile
profesorului, ridică piciorul drept sau prind o minge care li se aruncă.
Rosetta Stone promite şi ea, prin publicitatea omniprezentă a metodei
sale, că succesul este garantat prin similitudinea cu procesul de învăţare
naturală a limbii materne, prin imersie on-line.
În realitate, nu face decât să aplice clasica metodă a învăţării după
texte acompaniate de traducere.
Afirmaţia de altfel mi se pare lipsită de logică.
În plus, cum s-a dovedit, imersia on-line este lipsită de elementul
dinamic şi afectiv, este artificială şi mai puţin eficientă.
Nimeni nu a învăţat şi nu învaţă limba maternă on-line.
În plus, cum s-a dovedit, impresia on line este lipsită de elementul
dinamic şi afectiv, este artificială şi mai puţin eficientă.
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Metodele amintite sunt singurele, din câte cunosc eu, care se referă la
învăţarea unei alte limbi după modelul limbii materne, fără să ţină însă
promisiunea făcută, fiindcă ignoră aspectul natural şi fundamental ştiinţific
al învăţării vorbirii.
Dar este oare repetabilă învăţarea unei alte limbi cu aceeaşi
eficienţă ca limba maternă?

Păstrăm această capacitate lingvistică pe care o avem la naştere,
de-a lungul vieţii?
Suntem capabili să învăţăm o altă limbă cu uşurinţa unui copil?
Creierul adultului este acelaşi cu cel al copilului mic, când numărul
de neuroni scade la jumătate, iar gândirea lui este abstractă şi conceptuală?
Nevoia de cunoaştere a mediului cu care interacţionăm şi de comunicare a adultului în propria sa ţară este la fel de vitală, când el stăpâneşte
deja un cod lingvistic în care se exprimă?
Putem modela un comportament lingvistic conştient după unul implicit care funcţionează în mod subconştient?
Beneficiem de universalitatea fonetică pe care o are nou-născutul?
Întrebări îndreptăţite care determină pe mulţi lingvişti să considere că
învăţarea unei alte limbi este procesată diferit în creierul adultului.

E PUR SI … experienţa este repetabilă
Este repetabilă pentru că nu este vorba de două procese diferite, ci de
acelaşi proces care se produce la vârste diferite, în moduri diferite. Acest
proces de învăţare a primei limbi, limba maternă, care nu se poate desfăşura optim decât la vârsta de dezvoltare timpurie a creierului, între
0-3 ani, face posibilă repetarea procesului de învăţare a unei alte limbi, la
vârste diferite. Confuzia se creează şi prin faptul că se compară capacitatea copiilor de a învăţa L1, cu capacitatea adulţilor de a învăţa L2.
Este în esenţă acelaşi proces ca pentru prima limbă pe care o învăţăm
să vorbim, limba maternă este la rândul ei o primă limbă necunoscută,
într-un posibil număr de alte limbi necunoscute pe care le putem vorbi.
Oamenii vorbesc o singura limbă sau mai multe limbi, învăţate în
momente diferite ale vieţii. Toţi am experimentat învăţarea primei limbi,
toţi am învăţat intuitiv, toţi, sau aproape toţi, am fost „genii gramaticale”.
Procesul învăţării primei limbi, a limbii materne, validează pe viaţă
capacitatea lingvistică cu care ne naştem, dar care nu funcţionează şi nu
se dezvoltă decât în interacţie umană. Trebuie un program de instalare ca
să funcţioneze. Acest program de instalare este învăţarea limbii materne.
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Învăţarea vorbirii unei limbi este un proces natural şi implicit, care se
poate produce după mecanismele învăţării limbii materne, în orice
moment al vieţii. Desigur că nu putem suprapune total cele două tipare,
pentru că cel de al doilea necesită unele adaptări, dar putem prelua principiul, ideea, mecanismul pe care le adaptăm la toate variabilele unui proces
complet de învăţare.
De exemplu, jocul, forma de instrucţie cea mai eficientă pentru copii,
stimulează imaginaţia şi creativitatea. Preluăm ideea de joc, nu de joacă,
principiul jocului, provocarea inteligentă care stimulează plăcerea, starea
necesară învăţării, atenţia şi curiozitatea, nu imitaţia jenantă a unor jocuri
infantile, ci forme complexe şi variate pe care le poate îmbrăţişa orice
activitate, pornind de la expresia corporală, jocul dramatic până la jocul
abstract matematic, în expresia lingvistică.
Învăţarea este modul în care interpretăm şi integrăm realitatea cu care
venim în contact, lumea cu care interacţionăm, nu un produs exterior pe
care îl posedăm, ci ceva ce trăieşte în noi. Când nu se întâmplă aşa, nu e
învăţare, ci memorare pe scurtă durată, un produs pe care îl folosim
temporar şi apoi îl pierdem definitiv.
Dar nu tot ce învăţăm rămâne veşnic în memoria noastră, trece însă
într-un rezervor uriaş, în subconştient şi nu dispare niciodată. Această
rezervă se încarcă şi din ceea ce percepem subliminal. Învăţăm şi lucruri
despre care nu suntem conştienţi, dar ele sunt prezente. Aşa cum remarcă
Carl Jung, orice concept conştient e însoţit de un conţinut subconştient,
care are propriile asociaţii psihice.
Cât interiorizăm noi în mod afectiv din masa de informaţii pe care
vrem s-o asimilăm?
Puţin, foarte puţin, de aceea procesul învăţării e uneori penibil, frustrant,
negativ. Nu ar trebui să fie aşa, fiindcă pe creier aria învăţării foloseşte
aceiaşi neuroni ca şi aria plăcerii.
Neuroştiinţele consideră că locurile în creier care produc cele mai
multe endorfine şi conţin cea mai mare concentrare a receptorilor de
endorfine sunt ariile creierului implicate în învăţare şi memorie.
De aceea, plăcerea este modul natural de a învăţa. Lucrurile nu sunt greu
de făcut, spunea Brâncuşi, greu e să te pui în starea optimă de a le face.
Pentru a decreta superioritatea netă a copiilor în învăţarea unei limbi,
faţă de adulţi, trebuie observat modul în care copiii şi adulţii reactivează
mecanismele psihologice de învăţare, în achiziţia limbii a doua, în mediul
natural şi formal, in vivo şi in vitro.
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În imersie naturală, este o mare diferenţă în avantajul copiilor, dar, în
învăţarea formală, copiii nu mai învaţă cu aceeaşi uşurinţă. Învăţământul
academic, în genere, frânează mecanismele psihologice de învăţare.
Dar învăţarea unei alte limbi nu mai este de la sine un succes universal
ca prima limbă.
Ca să facem din asta o reuşită, un succes, ca să putem declanşa din
nou procesul de construcţie al limbii, care se desfăşoară implicit, trebuie
să adoptăm un anumit comportament psihologic, care stimulează şi motivează capacitatea de comunicare, înlăturând blocajele care frânează eliberarea şi dezvoltarea expresiei.
Trebuie să redevenim liberi şi în armonie cu noi, aşa cum sunt copiii.
Tot ce participă la exprimarea noastră, emoţia, inteligenţa, intuiţia, trupul şi
instinctul trebuie să fie în armonie, vii şi treze în orice clipă, aşa cum se
exprima un mare regizor, care se străduia ca şi noi, să recreeze viaţa într-un
spaţiu închis.
Cum se poate retrăi însă acest fenomen în mediu exolingue, in vitro,
în învăţământul formal, în lipsa interacţiei cu nativii şi unde nevoia de
comunicare, factorul esenţial, motoriu, nu este reală?

Prima experienţă lingvistică, însuşirea limbii materne, este personală,
subiectivă, subconştientă, neobservabilă, mecanismele învăţării sunt naturale, implicite, se întâmplă de la sine. Nimeni nu e capabil să-ţi explice
cum a învăţat să vorbească. De aceea este dificil de observat şi explicitat
aceste mecanisme, de a modela după ele o altă experienţă lingvistică ce
survine mai târziu.
Azi, progresele tehnice în imagistică oferă posibilitatea observării
funcţionării creierului şi deschid o nouă fereastră în cunoaşterea mecanismelor învăţării vorbirii.
Putem însă observa şi studia comportamentul în procesul învăţării,
ştiind că învăţarea, aşa cum susţine psihologia behavioristă, este o problemă
de comportament şi duce la modificarea acestuia.
O condiţie sine qua non, pentru a avea o înţelegere profundă a unui
fenomen situat în zona implicită, subconştientă, este cunoaşterea
funcţionării creierului, a rolului pe care îl are subconştientul în modul de a
înmagazina informaţia şi a teoriei şi mecanismelor învăţării, care au fost
studiate în cercetarea pe creier, după modelul funcţionării limbajului uman.
De altfel, unele dintre cele mai interesante idei despre dezvoltarea şi
funcţionarea limbajului, şi de aici a învăţării unei alte limbi, dând chiar
numele metodelor, au pornit, nu atât de la lingvişti, cât de la medici
specialişti în psihiatrie, psihologie: dr. James I. Asher, iniţiatorul metodei
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T.P.R., dr. George Lozanov, părintele sugestologiei, dr. Alfred Tomatis,
cel ce a studiat rolul muzicii lui Mozart în dezvoltarea creierului şi a
dezvoltat tehnicile de ascultare printr-o abordare psihologică.
Aceste metode au însă o aplicabilitate redusă la numai câteva elemente
şi principii.
George Lozanov, medic psihiatru bulgar, se opreşte la rolul sugestiv
al profesorului şi al percepţiei subliminale, în interacţie cu mediul, creând
o stare de hipermnezie, folosind ca stimul un anumit gen de muzică
clasică, aşa cum sugera şi Alfred Tomatis.
Lozanov însă nu găseşte soluţii cum să acomodezi cele două faze ale
concertelor active şi pasive cu natura oricărui text şi mai ales în tehnicile
de comunicare.
De fapt, elementele lingvistice ale textelor abordate sunt lucrate în
stilul metodei anilor '50, prin traducere şi studiul gramaticii, în modul cel
mai clasic, nefolosind tehnici active şi adecvate, care ar fi putut valoriza
ideea sa genială de a folosi sugestia şi activarea percepţiei subliminale în
învăţare. Lozanov, prin sensibilizarea pe care o produce prin muzica
aceasta specială, care este identică cu sunete binaurale, ce se produc natural
în hipocampus, centrul memoriei, creează cu adevărat o sinergie în
activitatea creierului, obţinând starea aceea uşor hipnotică, favorabilă
memorării. El a reuşit performanţa de memorare a unui număr impresionant
de cuvinte într-o singură şedinţă. Nu ştiu dacă a repetat experienţa, dar
limba vorbită nu este o listă de cuvinte, chiar dacă ai putea să o reactivezi
oricând.
Deci metoda nu funcţionează decât pentru o învăţare formală, nu
pentru dobândirea competenţelor de comunicare.
Şi totuşi Lozanov a creat Şcoală în didactica limbilor, având patentul
exclusiv al metodei sugestopedice. Certificatele semnate de el, autorizează un număr mic de profesori, animatori formaţi într-un timp foarte
scurt, supranumiţi atleţi ai afectivităţii, să predea această metodă.
Prea ermetic pentru un om de ştiinţă. Rolul său în această calitate era
de a colabora interdisciplinar cu lingviştii şi practicienii în didactică,
pentru a găsi cea mai corectă şi eficace aplicare a ideii, de a conştientiza
rolul sugestiei pozitive în predare, fapt pe care îl realizează subconştient
orice profesor carismatic.
De altfel, toţi lingviştii şi cercetătorii în neuroştiinţe susţin că vorbirea şi limbajul funcţionează după reguli pe care nu le controlăm în mod
conştient.
Conştientă este ideea, dar nu şi modul în care combinăm cuvintele.
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De aceea, menţinerea învăţării unei limbi exclusiv în zona conştientă
nu funcţionează pentru o exprimare spontană şi fluentă. Când exprimăm o
dorinţă, realizabilă numai în anumite condiţii, nu recompunem mental
regula condiţionalului.
Cunoaşterea limbajului trebuie interiorizată pentru ca acesta să
funcţioneze automat.

Urmărirea şi cunoaşterea cercetării în domeniul creierului, referitor la
aria limbajului şi a învăţării, sunt nu numai pasionante, ci necesare în
înţelegerea mecanismelor naturale ale învăţării unei limbi şi a proceselor
psiholingvistice ce le susţin.
Sunt metode care pretind că îşi bazează tehnicile pe ultimele abordări
ale ştiinţei în cercetarea funcţionării creierului, fără să menţioneze care
sunt acestea, şi în ce măsură se reflectă în partea practică.
Nu transpare în niciuna din tehnicile metodelor, ce promit învăţarea
cu uşurinţă a unei limbi noi, în acelaşi mod ca şi limba maternă; o minimă
abordare ştiinţifică şi riguroasă nu se relevă în niciun fel mecanismele
naturale ale învăţării, ci ele sunt cu totul altceva.
În prima parte a acestei cărţi, se face o prezentare succintă şi selectivă
a informaţiei ştiinţifice utile, în care putem găsi răspunsuri la întrebări
despre modul în care apariţia şi dezvoltarea limbajului explică procesul
învăţării, în genere, şi în special al celui în care învăţăm să vorbim.
Felul în care funcţionează limbajul, în care învăţăm să vorbim, este
un topic care face subiectul cercetării şi dezbaterii în multe domenii ale
ştiinţelor.
Este dezvoltarea limbajului o problemă de nature versus nurture?
Învăţăm să vorbim numai din sursele la care suntem expuşi prin
simpla imitaţie sau avem abilităţi înnăscute care ne ajută să interpretăm
realitatea printr-un proces individual de percepţie şi construcţie a limbii?
Concluziile converg spre ideea că este evident un proces de
construcţie, care operează cu variabile abstracte şi informaţii structurate
pe care nu le-am putea manipula de la naştere, dacă mintea umană nu ar fi
programată în acest sens. De aceea suntem la vârsta de trei ani „genii
gramaticale”, operând cu nonşalanţă şi inconştienţă cele mai sofisticate
structuri gramaticale, care nu ne mai sunt la fel de accesibile mai târziu în
învăţarea unei alte limbi, în ciuda experienţei şi a gândirii abstracte şi
conceptuale.
Pentru ca acest proces să se producă din nou la fel de natural, pornind
din structurile profunde în suprafaţa lingvistică, captând printr-o abordare
globală şi analitică mecanismele şi esenţa funcţionării limbajului, trebuie
19

să recreăm starea optimă de învăţare, în care ne aflăm la vârsta zero-trei
ani, să eliberăm toate blocajele şi inhibiţiile şi să lăsăm lucrurile să se
întâmple, pentru că învăţarea vorbirii este implicită, ea se întâmplă, se
construieşte fără conştiinţa noastră.
Ceea ce avem de făcut este să observăm cum se întâmplă, explorându-ne şi implicându-ne subiectiv, punându-ne în centrul procesului de
învăţare, exact aşa cum fac copiii.
Trebuie să înţelegem şi să cunoaştem complexitatea acestui proces,
imensă absorbţie de energie afectivă, în care emoţia, toate simţurile,
limbajul corpului, funcţia simbolică, sentimentul conştiinţei existenţei
noastre, transmit semnale care energizează activitatea creierului,
punând în mişcare sute de milioane de neuroni.

Informaţia ştiinţifică dobândită în anii de cercetare psiholingvistică la
Universitatea din Geneva, în seminarii internaţionale, completată cu cercetări la zi în neuroştiinţe, confirmă sau pune în cauză concluziile
experienţelor mele de practică didactică şi cercetare în ţară şi în medii
plurilingvistice, în oraşe cosmopolite ca New-York şi Geneva.
Cartea de faţă este nu numai rodul unei cercetări la zi în psihologia
cognitivă şi psiholingvistică, ci şi confirmarea acesteia într-o bogată
experienţă didactică, cu o paletă largă de metode în medii plurilingvistice.
Este rodul unei neastâmpărate căutări, din care am înţeles că, printr-o
abordare psihologică, confirmată astăzi de neuroştiinţă, reînvăţăm, chiar
în mediul formal, să vorbim o altă limbă în mod natural, cu aceeaşi
plăcere şi bucurie, cu aceeaşi vie curiozitate cu care am intrat în lume.
Cartea mea nu este o soluţie miracol care apare salvator în tabloul
sumbru pe care l-am prezentat.
Această carte nu are veleităţi, nu se pretinde a fi nici cea mai
bună, nici cea mai eficientă şi nici nu vrea să înlocuiască nicio metodăcurs de limbă, pentru că ea nu este în sine „o altă carte mai bună”,
ceea ce ar perpetua greşeala de a crede că limba se învaţă dintr-o
singură carte.
Ea nu oferă un alt artifact, ci o introspecţie profundă în actul
învăţării naturale a limbilor, în lumina noilor descoperiri în cercetarea
pe creier şi propune un mod de învăţare a limbilor moderne, în
respect cu natura acestui proces, bazat pe principiile învăţării implicite, ilustrat în modele practice cu noi tehnici şi activităţi.

Cercetătorii şi medicii din câmpul de activitate al neuroştiinţelor au o
mai bună cunoaştere asupra mecanismelor învăţării limbilor, decât specialiştii în domeniul educaţiei, descurajaţi de dificultăţile limbajului ştiinţific,
uneori prea ermetic.
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Şi totuşi nu mai este aşa. Azi specialiştii scriu cărţi accesibile înţelegerii, pentru că domeniul comunicării este esenţial în relaţiile umane şi în
performanţe sociale.
Am scris această carte în timp ce mă aflam în SUA, unde am vizitat
şcoli cu experienţe interesante.
În urma discuţiilor cu profesorii şi cu învăţătorii, am fost impresionată
de formaţia lor în domeniul neuroştiinţelor.
Cunoaşterea ultimelor studii asupra originii limbajului, a mecanismelor naturale ale învăţării limbilor, prin studiile asupra comportamentului lingvistic al copilului, a rolului emoţiei, complet redefinit în
memorie şi învăţare, a implicării personale şi a integrării senzoriale în
percepţia şi structurarea informaţiei, cât şi a altor componente esenţiale,
ne fac să regândim strategia noastră, atât în actul învăţării, cât şi al
transmiterii de cunoştinţe legate de predare.
Având această cunoaştere, nu-ţi mai e indiferent nici modul în care
înveţi o limbă, nici cel în care o predai.
Cui se adresează cartea?
În genere, titlul unei cărţi este un indiciu tematic care trimite la conţinutul cărţii. În cazul de faţă, titlul acoperă atât partea aplicativă, cât şi
partea cea mai interesantă şi fascinantă, dezvăluită de ultimele studii
neurocognitive, misterul dobândirii limbajului uman, expresie a minţii şi
gândirii umane. Învăţarea vorbirii este model de învăţare umană, proces
natural care durează întreaga viaţă, recentele cercetări pe creier pun
lumini şi speranţe în procesul de autocunoaştere, care ne ajută să
descoperim un potenţial nebănuit şi să stimulăm energii neştiute, ce pot
transforma şi împlini dezvoltarea întregii personalităţi.
Prin titlu, cartea se adresează direct atât profesorilor, cât şi celor interesaţi să înveţe o limbă, care vor găsi aici nu numai un interesant, modern şi
ştiinţific punct de vedere, ci şi sugestii practice pentru tehnici şi activităţi de
situare într-un dialog implicit cu orice mesaj uman, în orice formă de
manifestare lingvistică sau artistică. Dar cei ce deschid direct la partea
practică, eludând primele părţi, nu pot avea o înţelegere profundă a tehnicilor şi activităţilor, care sunt inspirate şi decurg firesc din noua cunoaştere în
câmpul ştiinţelor neurocognitive, din noul demers psihologic al actului
pedagogic.
Toate cele trei părţi ale cărţii sunt legate în mod intim şi nu pot fi
folosite separat. Nu sunt încăperi diferite, luminate pe rând de câte o
lampă, ci o singură încăpere cu trei spoturi, care-şi răsfrâng luminile.
Partea ştiinţifică, studiul asupra felului în care învaţă creierul, cadrul
metodologic, ceea ce se întâmplă în învăţarea limbii materne şi care face
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succesul acestei învăţări, cât şi partea practică a tehnicilor şi activităţilor
în interacţie cu materialele selecţionate pentru învăţarea unei limbi
moderne, nu pot fi separate, au o interdependenţă funcţională.
Nu poţi trata separat partea practică, ignorând pe cea ştiinţifică şi
metodologică, pentru că ele îţi dau cheia, îţi dau soluţia pentru a găsi şi
adapta în mod creativ la subiectivitatea participanţilor şi la particularitatea
situaţiei de învăţare, proces viu cu unicitatea momentelor trăite, cele mai
adecvate tehnici şi activităţi.
Profesorul simte nevoia să se emancipeze de servituţile unei singure
cărţi şi să caute, în toată libertatea, din materialele posibile, pe cele mai
autentice, mai incitante care îi permit această nouă abordare.
Dacă el nu are această libertate şi supleţe, nu o poate acorda nici
participantului. La rândul lui, nici participantul la învăţare nu trebuie să
fie prizonierul unei singure cărţi, ci trebuie să se emancipeze ca să se
poată implica şi manifesta activ, creativ şi liber în procesul învăţării,
proces de explorare subiectivă.
Desigur că, la început, este mult mai securizant să ai o carte în mână
după care să înveţi sau, ca profesor, să intri în clasă cu un instrument de
lucru. Profesorul poate să rămână numai pe o singură carte, oricare ar fi
ea, dacă nu e preocupat prea mult de eficienţa actului predării, dar elevul,
după puţin timp, nu prea mai are curiozitatea şi plăcerea s-o deschidă.
Aici se rupe firul, aici se alterează procesul învăţării.
Cartea de studiu, metoda sau manualul, rămân totuşi elemente securizante şi o bază pentru exerciţiul individual.
Profesorul însă are libertatea să se detaşeze, când o pistă îi sugerează
o altă abordare şi să caute un material mai potrivit, care să stârnească o
reală nevoie de a se exprima şi de a intra în comunicare în mod spontan,
nu numai printr-o consignă.
Noua abordare a procesului învăţării limbilor străine îi va inspira pe
profesori şi elevi, pe oricine e interesat să găsească căi autentice şi
originale de însuşire a unei limbi în mod simplu şi spontan.
Este o promisiune ţinută.
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