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 The culture of the country of the target language within the heuristic context 
represents a value with its positive aspects for the development of students’ personali-
ty. The heuristics is an efficient means to talk about the culture which awakes the in-
terest and curiosity for the foreign language. The heuristic method can be used as a 
way to initiate into the culture of the country during the foreign language classes. The 
heuristic dialogue increases the level of the development of the language emphasizing 
the aspects of the specific culture. This will contribute to the students’ independent 
activity of discovery of the new knowledge. 

„Eu nu-mi pot închipui 
 o cultură adevărată, proprie, adică asimilată,  

fără cercetări şi încercări,  
fără gîndire proprie şi fără sforţări proprii”. 

 A. Diesterweg  
 

Euristica (de la grecescul heu-
riskein – „a afla, a descoperi”), sau dia-
logul socratic este o metodă bazată pe 
învăţarea conştientă în vederea în-
suşirii unor cunoştinţe noi, folosind 
dialogul între profesor şi studenţi. 
Socrate a folosit dialogul euristic ca 
un proces de descoperire, de creaţie, 
de „naştere” a adevărului, a cu-
noştinţelor.  

În învăţămîntul actual, profe-
sorul recurge cît mai puţin posibil la 
simpla expunere a cunoştinţelor, el 
tinde să provoace activitatea intelec-
tuală a studenţilor prin metoda euris-
tică.  

Metoda euristică oferă studen-
tului posibilitatea de a descoperi sin-
gur cunoştinţele pe care trebuie să le 

acumuleze şi apoi să le reproducă 
într-o formă liberă, personală, res-
pectînd adevărul ştiinţific. Este o for-
mă de conversaţie ce dă învăţării un 
caracter activ-participativ, antre-nînd 
şi dezvoltînd capacităţile intelectuale 
şi profesionale [1, p. 157]. 

Metoda euristică este o moda-
litate de acţiune educativă centrată pe 
student ca subiect cunoscător. Această 
metoda vizează transformarea stu-
dentului într-un participant implicat 
profund în propria instruire şi forma-
re, într-un constructor al propriei cu-
noaşteri, prin activităţi şi sarcini de 
lucru individuale, în grup, indepen-
dente, interdependente. 

Metoda în discuţie are o 
funcţie dublă:  
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 informativă, deoarece studenţii 
însuşesc cunoştinţe teoretice şi 
practice şi îşi lărgesc orizontul şti-
inţific şi cultural; 

 formativă, deoarece studenţii do-
bîndesc capacităţi şi abilităţi inte-
lectuale, au sentimente şi trăiri 
afective pozitive, îşi dezvoltă cali-
tativ întreaga personalitate. 

În accepţia modernă, euristica 
nu mai poate fi redusă la o simplă 
metodă de învăţămînt de tip euristic, 
cum a fost considerată un timp înde-
lungat conversaţia euristică. As-tăzi 
euristica implică o serie variată de 
metode întîlnite deseori în procesul 
de învăţămînt, printre ele fiind conver-
saţia euristică, dezbaterea euristică, des-
coperirea, problematizarea, modelarea 
euristică, simularea, reflecţia euristică, 
studiul de caz, asaltul de idei etc. 

În prezent se remarcă o validă 
tendinţă de intensificare a dialogului 
profesor-student, considerat ca una din-
tre cele mai active şi mai eficiente 
modalităţi de instrucţie [2, p. 114]. 

Dialogul euristic este o moda-
litate specifică de investigaţie, pe baza 
unui schimb de idei între profesor şi 
studenţi, prin care ei sînt ajutaţi să 
descopere adevăruri noi. Dialogul eu-
ristic este metoda care-l introduce pe 
student în strategiile ştiinţifice de in-
vestigare, explorare, tatonare, cerceta-
re (descoperire, problematizare, dez-
batere etc.).  

Dialogul euristic prezintă 
avantajul de a interesa mai direct ac-
tivitatea studentului: este, prin exce-
lenţă, metoda potrivită pentru a face 
să se descopere adevărul, pentru a-l 
sugera, fără a-l impune. Descoperirea 
noilor cunoştinţe prin dialogul euris-
tic reprezintă un ansamblu eficient de 
demersuri întreprinse de profesor în 

scopul interiorizării culturii şi condu-
cerii activităţii de învăţare a limbii 
străine spre promovarea culturii. În 
învăţămîntul limbilor străine se în-
tîmplă adesea că multe lucruri „noi” 
nu sînt în realitate altceva decît „re-
descoperiri nemărturisite” [4, p. 52]. 
Predarea prin descoperire poate in-
clude: 

 punerea studenţilor în situaţii de 
instruire interactivă, în care ei să 
redescopere cunoştinţele şi adevă-
rurile; 

 acordarea unui ajutor minim 
studenţilor pentru însuşirea noilor 
achiziţii prin efort propriu;  

 coordonarea procesului de fixa-
re, sistematizare şi aplicare a noi-
lor achiziţii; 

 stimularea şi sprijinirea stu-
denţilor în demersurile şi eforturi-
le lor de reflecţie personală, de 
gîndire, acţiune; 

 modificarea unor dialoguri tipice 
pentru a le face conforme cu me-
diul în care profesorul şi studenţii 
îşi desfăşoară activitatea; 

 adăugiri logice la dialoguri 
(acest tip de exerciţii îi provoacă 
pe studenţi să se exprime într-o 
modalitate originală, rămînînd to-
tuşi în spiritul şi forma generală a 
dialogului original);  

 parafrazarea replicilor dialogului 
(în acest fel studenţii sînt stimulaţi 
să folosească cuvinte şi structuri 
proprii, rămînînd în cadrul si-
tuaţiei din dialog);  

folosirea proverbelor ca tematică 
de iniţiere a unui dialog.  

Metoda dialogului euristic es-
te frecvent utilizată în învăţarea unei 
limbii străine, determinînd un dialog 
continuu între studenţi şi profesor, stu-
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denţi şi studenţi şi catalizează exprima-
rea unor opinii personale, schimbul 
de informaţii. În dialogul euristic pro-
fesorul trebuie să apară în rolul unui 
colaborator care nu pune numai în-
trebări, ci şi răspunde la întrebările 
studenţilor. Prin metoda euristică se 
stimulează gîndirea studenţilor în ve-
derea însuşirii, fixării şi sistematizării 
cunoştinţelor şi deprinderilor, în ve-
derea dezvoltării spiritului de colabo-
rare şi de echipă. Astfel, euristica are 
valoare ca mijloc de a trezi activitatea 
intelectuală în următoarele condiţii: 

 să lase studentului o parte sufi-
cientă de iniţiativă, punîndu-i în-
trebări destul de cuprinzătoare şi 
care să determine o cercetare de o 
anumită amploare,  

 să-i acorde timp suficient pentru 
a realiza această cercetare şi o li-
bertate de acţiune, care să-i permi-
tă alegerea căilor şi a mijloacelor 
de expresie ale gîndirii, 

 să favorizeze dezvoltarea jude-
căţii şi a spiritului critic ale stu-
dentului, lăsîndu-i, cît mai des po-
sibil, responsabilitatea şi timpul 
de a controla, a completa sau a co-
rija propriul său răspuns [7, p. 65].   

Valoarea dialogului depinde 
de măiestria profesorului în formula-
rea şi înlănţuirea întrebărilor. Acestea 
trebuie să stimuleze căutarea răspun-
sului, să se refere la o problemă con-
cretă, să fie clare, concise şi corecte. 
Tehnicile interogative sînt eficiente în 
măsura în care studenţii dispun de un 
volum de cunoştinţe care să le permi-
tă dezbaterea unei teme sau aborda-
rea unui subiect în limba străină. Stu-
denţii trebuie să fie stimulaţi de către 
profesor să-şi argumenteze răspunsu-
rile. 

Predarea-învăţarea limbii stră-
ine îşi propune să asigure premisele 
de extindere şi aprofundare a repre-
zentărilor culturale, adică să ofere 
studentului posibilitatea de a cu-
noaşte valorile materiale şi spirituale 
ale ţării a cărei limbă studentul o în-
vaţă: realităţi spaţiale, vitale, de com-
portament, fapte istorice, sociale, eco-
nomice, tehnologice, artistice etc. Cu-
noaşterea celor mai importante ele-
mente de cultură şi civilizaţie ale ţării 
a cărei limbă se învaţă este considera-
tă nu numai necesară, ci şi esenţială 
pentru cei care vor să vorbească o 
limbă străină. Schimburile şi folosirea 
de informaţii inter-culturale în grupe-
le de studenţi care aparţin unor cul-
turi diferite lărgeşte orizontul de cul-
tură generală a studenţilor şi devine o 
parte importantă a formării lor inte-
lectuale.  

Extinderea şi aprofundarea 
reprezentărilor culturale se efectuează 
în baza corelării cunoştinţelor de lim-
bă, acumulate de studenţi anterior, cu 
valorile naţionale şi universale, vehi-
culate prin intermediul limbii străine 
studiate. 

Discutarea unor aspecte ce 
ţin de moştenirea culturală a fiecărui 
student poate deveni una dintre acti-
vităţile cele mai productive în proce-
sul de învăţare a unei noi limbi. Stu-
denţii pot fi fascinaţi de felul în care o 
altă cultură este asemănătoare sau 
diferită de propria sa cultură. 
Menţionînd o trăsătură caracteristică 
a culturii naţionale şi vorbind despre 
cultura ţării limba căreia o învaţă, 
studenţii au posibilitatea de a le com-
para cu elementele specifice culturii 
naţionale.  

Dimensiunea afectivă şi ati-
tudinală a personalităţii studentului 
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va cuprinde întreaga zonă a vieţii so-
ciale, culturale şi morale, precum şi 
zona echilibrului personal, a senti-
mentelor. Interiorizarea valorilor cul-
turale, naţionale, universale, morale 
etc., vehiculate prin limba şi literatura 
studiată, va crea premise excelente 
pentru structurarea unui sistem axio-
logic coerent, a propriei dezvoltări 
intelectuale, afective şi morale: iniţia-
tivă şi independenţă de gîndire, for-
marea capacităţilor de a-şi stăpîni 
emoţiile, respectarea diversităţii cul-
turale, etnice şi confesionale, dezvol-
tarea capacităţilor de reflecţie critică 
asupra valorilor şi normelor sociale, 
înţelegerea şi respectarea drepturilor 
omului etc. Dimensiunea capacităţilor 
metodologice presupune dotarea stu-
denţilor cu instrumentele necesare de 
muncă intelectuală, ca ei să devină 
independenţi şi să le aplice în proce-
sul de învăţare şi în viitorul domeniu 
de activitate profesională. Achiziţio-
narea unei metodologii adecvate va 
permite studenţilor să-şi dezvolte 
gîndirea sub diferite forme de mani-
festare (noţiuni, judecăţi, argu-mente, 
mediaţii) şi să adopte atitudini de in-
vestigare, căutare, inter-pretare critică 
etc. pentru a înţelege şi a rezolva în 
mod independent problemele cultura-
le cu care se confruntă în activitatea 
lor cotidiană. 

În legătură cu strategia de 
studiere a limbii în grup sunt specifi-
cările legate de teoria limbii. În acest 
sens, putem menţiona că limba este 
mai mult decît un sistem de comuni-
care, ea vizează persoana, cultura, 
instruirea şi procesul comunicativ în 
dezvoltare. Cunoaşterea celor mai 
importante elemente de cultură şi ci-
vilizaţie ale ţării a cărei limbă se în-
vaţă este considerată nu numai nece-

sară ci şi esenţială pentru cei care vor 
să vorbească o limbă străină. Schim-
bul de opinii şi folosirea de informaţii 
interculturale în grupele de studenţi 
care aparţin unor culturi diferite lăr-
geşte orizontul de cultură generală a 
studenţilor şi devine o parte impor-
tantă a formării lor intelectuale. 

Formarea şi dezvoltarea re-
prezentărilor culturale la studenţi în 
context euristic se realizează prin uti-
lizarea informaţiei privind spaţiul cul-
tural specific ţării limbii studiate, cul-
tivîndu-le interesul, sensibilitatea şi 
curiozitatea pentru şi prin cultură va-
lorificînd cunoştinţele de cultură ge-
nerală asimilate prin studiul discipli-
nelor de specialitate (limbă engleză). 
Aceasta va favoriza dezvoltarea as-
pectului cultural şi respectiv sporirea 
interesului pentru studiul limbii şi 
civilizaţiei engleze. Prin ur-mare, un 
exemplu de activităţi care contribuie 
la dezvoltarea culturii studenţilor în 
cadrul cursului de limbă engleză va 
elucida problema abordată: 

  activităţi de utilizare a unor aspecte 
specifice culturii anglo-saxone (oa-
meni celebri, realizări celebre, peisaje 
tipice etc.),  

 exerciţii de lexic avînd conotaţie is-
torică şi culturală,  

 activităţi de reprezentare a dife-
renţelor specifice între cultură naţio-
nală şi cea anglo-saxonă, 

 activităţi de stimulare a curiozităţii 
faţă de tradiţii, obiceiuri specifice 
spaţiului de cultură şi civilizaţie an-
glo-saxonă,  

 activităţi de delimitare a aspectelor 
de civilizaţie şi cultură şi integrarea 
acestora în contextul euristic, 
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 activităţi de prezentare a unor pro-
verbe specifice limbii engleze în com-
paraţie cu cele naţionale. 

Utilizarea proverbelor în cali-
tate de mijloc de iniţiere a unui dialog 
se bucură de interesul special al stu-
denţilor care învaţă o limbă străină şi 
cultura ţării respective. Proverbele 
păstrează elemente arhaice ale limba-
jului şi reflectă înţelepciunea popula-
ră care a rezistat peste secole. Se poate 
spune că ansamblul proverbelor re-
flectă într-un mod sugestiv etapele de 
dezvoltare atît ale limbajului, cît şi 
experienţa istorică a unui popor. Pe 
lîngă aceasta, cunoaşterea unui anu-
mit număr de proverbe specifice lim-
bii străine ce se învaţă şi folosirea lor 
adaugă un colorit cultural specific vo-
cabularului folosit de studenţi în con-
versaţiile cu vorbitorii nativi ai acelei 
limbi şi demonstrează o bună cu-
noaştere a culturii şi a civilizaţiei res-
pective. Pe de altă parte, proverbele 
pot folosi ca buni iniţiator de dialog 
pentru grupele cu un nivel avansat de 
cunoaştere a limbii. Profesorul poate 
să selecteze un număr de proverbe 
din noua limbă şi să solicite stu-
denţilor să găsească proverbe cu o 
semnificaţie asemănătoare sau opusă 
în propria cultură. După ce studenţii 
citează şi descriu propriile lor prover-
be, profesorul poate să provoace gru-
pa la o discuţie despre valorile cultu-
rale ale versiunilor din noua limbă şi 
din limba maternă. Studenţilor le plac 
dialogurile pe teme interculturale de 
acest fel şi devin astfel motivaţi să fo-
losească limba străină în conversaţiile 
din timpul orei sau din societate. Da-
că profesorul alege un proverb ca 
iniţiatori de conversaţie, el poate dez-
volta discuţia pornind de la aceste 
întrebări:  

- Ce înseamnă proverbul? 
- Mesajul său conţine un sfat 

bun? De ce? 
- Există un proverb asemănă-

tor în limba ta maternă?  
- Ştiu studenţii un alt proverb 

care conţine un sfat asemănător? 
- Au trăit studenţii vreodată o 

situaţie asemănătoare cu cea sugerată 
de proverb? 

- Care au fost împrejurările şi 
rezultatele? 

Propunem următoarele teme 
şi proverbe referitor la educaţia en-
gleză pentru discuţii prin metoda eu-
ristică: 

Teme [5, p. 67]: 1) Name the 
main stages of English schooling and 
say if they correspond to the stages of 
schooling in your country.  

2) Discuss the idea of strea-
ming young children and of the Ele-
ven Plus examination.  

3) Speak on differences in 
education provided by different types 
of school in Britain. 

4) What are the main differen-
ces between university courses in Bri-
tain and in your country? 

5) How are college and uni-
versity courses paid for in your own 
country? 

Proverbe [6, p. 107]: 1) A little 
learning is a dangerous thing. 

2) Better untaught than ill ta-
ught. 

3) To know everything is to 
know nothing. 

4) The wish is father to the 
thought. 

În concluzie, menţionăm fap-
tul că conştientizarea importanţei cu-
noaşterii unei limbi străine drept  
fundamentală în procesul de valori- 
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ficare a culturii, vehiculată prin limba 
şi literatura ţării respective constituie 
un deziderat al timpului ce necesită a 
fi implementat în contextul euristic. 
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