Cum evoluează înţelegerea cuvintelor?
Înţelegerea cuvintelor presupune, parcurgerea unei evoluţii, existând mai multe niveluri de
definire a cuvintelor:
1.-- prin asociere cu o acţiune concretă (definiţii acţionale);
Exemplu: „Telefonul e acela cu care vorbeşti cu buni.”
2.-- prin propoziţii descriptive (definiţii descriptive);
Exemplu: „Telefonul are ecran. Şi sună.”
3. -- prin categorizare (definiţia de tip dicţionar);
Exemplu: „Telefonul e un obiect folosit pentru a vorbi de la distanţă.”
Când apare competenţa de comunicare?
Utilizarea limbajului în relaţiile interpersonale presupune mai mult decât competenţa lingvistică
(achiziţia limbajului). În orice comunicare intervine conştiinţa faptului că cel care ascultă înţelege
sau nu ceea ce i se spune. Privind ontogenetic limbajul, J. Piaget considera că preşcolarii sunt
incapabili să poarte o discuţie cu alte persoane tocmai datorită faptului că, prin prisma
egocentrismului, consideră că ceilalţi îi înţeleg fiindcă ei se înţeleg pe ei înşişi. Odată depăşită
această perioadă, copiii descoperă că există câteva reguli de conversaţie, reguli care stau de fapt la
baza competenţei de comunicare. Aceste reguli pot fi utilizate ca itemi de diagnosticare a nivelului
competenţei de comunicare a elevilor (Grice, 1975 cf. Shaffer, 2007):
- Cantitatea: trebuie să oferim atât de multă informaţie celeilalte persoane câtă este necesară pentru
înţelegerea mesajului (nici mai mult, nici mai puţin). Copiii trebuie să înveţe să ţină cont de
cunoştinţele interlocutorului şi să adapteze mesajul în acest sens;
- Calitatea: în general, considerăm că ceea ce spunem este adevărat. Copiii trebuie să ştie că
interlocutorii aşteaptă ca ei să prezinte realitatea aşa cum este, existând anumite excepţii acceptate
de la regulă (gluma, şicanarea, sarcasmul);
- Relevanţa: este esenţial ca interlocutorii să vorbească despre aceeaşi temă şi să urmărească ceea
ce spune celălalt atunci când este rândul lui să vorbească;
- Manierele: în vederea unui schimb adecvat este necesar ca interlocutorii să vorbească şi să asculte
alternativ.
Competenţa de comunicare se construieşte, deci, pe parcursul experienţelor sociale generatoare de
feedback.
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