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Proiectul: „E-learning - mijloc de integrare 
socială”

Raport de monitorizare a programului de 
instruire lingvistică pentru minorităţile 
nnaţionale din Republica Moldova

I. Date referitoare la programul de instruire

     Obiectivul general al programului: 

II. Constatări privind programul de formare lingvistică



Nivelul B1 - 80 de ore + 6 ore de imersiune + 8 ore de evaluare

Criteriile pentru traineri: 



Criteriile de selectare a cursanţilor au fost respectate 
în proporţie de 90%
Pentru cursanţi:

III. Constatări privind resursele necesare derulării programului de 
formare 



IV. Constatări privind resursele umane necesare derulării programului 
de formare lingvistică
     

V. Constatări privind rezultatele procesului de instruire 

VI. Concluziile monitorizării 



Opinii,  experienţe și lecţii învăţate
Ala Zavadschi, dr. în filologie, conf.univ., expert ANTEM 

Tamara Iasicov, grad didactic superior, trainer local, Briceni 

   Activând în ANTEM din 2008, am constatat că este un pro-
gram bine gândit, alcătuit anume pentru adulţi. Funcţionarii 
publici, care au fost instruiţi în această perioadă ( în fiecare 
an 2 grupe a câte 20-22 de cursanţi), au rămas mulţumiţi de 
manualele, caietele, tabelele gramaticale, materialele didac-
tice, CD-urile puse gratis la dispoziţia lor, pentru a studia lim-
bba ţării în care locuiesc. Toţi au venit la cursuri,  fiind moti-
vaţi în cele mai multe cazuri de necesităţile 

    Fiecare an de studii este memorabil, atât pentru 
cursanți, cât și pentru profesori. Anul de studii 
2012-2013 a fost unic  în felul său, pentru că grupurile 
de cursanți (2) au fost  diferite.  În general, pentru 
ambele părți este o provocare și fiecare așteaptă să 
vadă, cum se va descurca partea cealaltă. 
         Am avut o grupă cu un nivel destul de bun de 
cunoaștere a limbii române, sunt medici, volens-
nolens trebuie să discute cu pacienții. Deși limbajul 
lor e presărat de regionalisme, calchieri din limba rusă, 
șabloane învechite, cursanții au fost receptivi la toate 
nuanțele, pe care le însușeau și îmi exprim speranța că 
vor fi niște vorbitori buni de română.
        Pentru cealaltă grupă, de profesori, de vârsta a doua, a însemnat, în primul rând, a 
demola niște stereotipuri (limba română – limba ”moldovenească”), în al doilea rând, a 
exclude niște forme învechite, perimate și înlocuite cu forme recente de exprimare, în al 
treilea rând, a demonstra, cu rezultate concrete, că vârsta nu este un impediment pentru a 
învăța o limbă. 
Fiecare lecție a fost un examen, pe care îl susțineau toți cu stoicism, nota nu mai conta nici 
pentru mine, nici pentru cursanți, trebuia să depășim orice situație, ca să mergem mai 
depardeparte. 
    A fost dificil? Nu. A fost provocator, incitant, problematic, surprinzător, uneori 
enervant. Ne-a salvat bunul simț,  educația,  toleranța față de unele păreri contradictorii. 
Și finalul a încununat opera. Da, s-a demonstrat  și s-a acceptat ideea că e vorba de limba 
română, că e o limbă cu multiple nuanțe de exprimare, că trebuie să o însuşim, iar testele 
au fost accesibile pentru nivelul lor de cunoaștere a limbii. 
    M-am bucurat sincer pentru succesul câtorva cursanți, care au obținut rezultate 
frumoase. frumoase. Le doresc să comunice cât mai mult în limba care ne unește! 



de serviciu. Mulţi dintre ei au mai frecventat cursuri de limba română, dar acestea, pe care 
le-a propus ANTEM-ul, sunt cele mai reuşite. Din spusele celor, care au absolvit cursurile,  
ANTEM-ul a reuşit să  facă faţă aşteptărilor. Acest curs i-a ajutat foarte mult să se integreze 
în societate.  La final s-a  constatat că audienţii şi-au perfecţionat competenţele lingvistice 
la un nivel mediu, ca să nu se sfiască să vorbească în public sau să ţină un discurs în limba 
română. 
        La conferinţele de totalizare, la mesele rotunde, atât cursanţii, cât şi reprezentanţii auto-
rităţilor locale au adus mulţumiri pentru ANTEM, Înaltul Comisar pentru Minorități Naţio-
nale OSCE de la Haga pentru posibilitatea de a învăţa  gratis limba română. Doleanţele 
lor de a studia la nivelul incipient A1 mai mult timp, au fost satisfăcute. Sperăm că se va pu-
tea da curs cererilor de a studia şi în Proiectul „Româna la distanţă”, unde vor avea posibili-
tatea de a-şi spori abilităţile deja căpătate.

     Pe parcursul predării limbii române, în calitate de 
trainer local, am învățat  mai multe lecții. În primul 
rând, am observat că tot mai numeroși reprezentanți ai 
minorităților naționale din Republica Moldova  și,  în 
special din UTA Găgăuzia, doresc să cunoască limba 
de stat. De limba română au nevoie nu doar 
cconducătorii instituțiilor, întreprinderilor, dar și 
angajații. Deseori, angajații care nu sunt înscriși la 
cursuri, auzind vorba românească, se opresc și ascultă 
cu mare interes, unii chiar își notează câte o expresie. 
Aceasta dovedește că, împreună cu dezvoltarea 
economică, socială și culturală, în Moldova, crește și 
interesul pentru limba română. 
     Î     În al doilea rând, dorința de participare în viața politică a statului,  îi impune pe mulți 
oficiali să studieze limba de stat.  Ei sunt respectaţi, atunci când pot răspunde mai repede 
adresărilor/solicitărilor oamenilor.
     Și în al treilea rând, consider că numărul cursanților se va majora semnificativ, dacă noi, 
formatorii, vom fi dotați cu echipamentul tehnic necesar pentru o activitate performantă.

     Sunt mândră şi mulţumită că am posibilitatea să 
activez în programul de instruire Lingvistică a 
Minorităţilor Naţionale din Republica Moldova. Pe 
parcursul acestor ani am instruit o bună parte din 
cetăţenii oraşului Taraclia. Anul curent am avut ocazia 
să lucrez şi cu grupe din raionul Taraclia (s. Corten, s. 
VValea Perjei, s. Albota de Jos), de asemenea din satul 
Copceac.

Grigore Gardinant, grad didactic I, trainer local, Comrat 

Eugenia Mandaji,  grad didactic superior, doctorandă, 
trainer local, Taraclia 



     Am observat  că există dorinţa de a cunoaşte limba de stat, dar şi  tradiţiile naţionale. 
Cursanţii au frecventat orele în mod regulat, iar toate absenţele au fost motivate.
     Programul de Instruire Lingvistică a Minorităților Naționale din RM rămâne actual. 
Fiecare lecţie ne-a lăsat o amintire plăcută, prin rezultatul obţinut. Fiecare grupă de cur-
sanţi ne-a făcut mai bogați, prin legăturile de prietenie stabilite între reprezentanți ai di-
feritor etnii din Moldova. Proiectul contribuie la integrarea lingvistică a minorităților, 
cconsolidează relațiile dintre oamenii care conviețuiesc pe același teritoriu.
     Astăzi toţi suntem în aşteptarea unui nou an de studii, când  vom continua însuşirea 
limbii de stat cu grupele de nivelul II şi nivelul I. Vă aduc mulţumiri, din partea mea şi a 
cursanţilor, pentru posibilitatea de a studia limba ţării şi a activa în acest proiect. 

    Din an în an creşte numărul de adulţi interesaţi să 
însuşească limba de stat. Motivele înscrierii la 
cursurile de limba română, organizate de ANTEM, 
sunt diferite: dorinţa de a dialoga cu toţi oamenii, de 
a se simţi liber, de a-şi găsi un post bine plătit, de a 
avansa pe plan profesional, de a ajuta copiilor la 
ttemele pentru acasă etc. Dar indiferent de motivul 
invocat pentru studiu, dacă este dorinţă, sunt şi 
rezultate.
    Unul dintre exemplele elocvente, în acest sens, este 
al educatoarelor din UTA Găgăuzia. În grădinițele 
pentru copiii de aici au fost create câteva grupe, în 
care  ei trebuiau să înveţe în limbile română şi găgăuză. 
AstAstfel, cadrele didactice au fost motivate să înveţe limba română, ca să activeze în aceste 
grupe, predând-o preşcolarilor. Dar, aceasta ar presupune mai multe ore, prin urmare şi 
un salariu mai mare. 
    Educatoarele erau responsabile, disciplinate şi sârguincioase. Imediat după absolvirea 
cursurilor, trei persoane (Ludmila Barbăneagră, Svetlana Telpiz, Parascovia Cealâcu) au 
fost avansate pe plan profesional, având dreptul de a preda limba română în grădiniţe.
    Organizaţia ANTEM face un lucru important, pentru că întinde o mână de ajutor celor 
cacare-s dornici de a însuşi limba oficială, creând toate condiţiile necesare învăţării.

     Mă simt fericită! Sunt ucraineancă. Am avut 
posibilitatea cândva sa studiez la Universitate limba 
româna. Am avut diferite sentimente! Uneori plân-
geam, uneori eram bucuroasă de rezultatele  obținute. 
Studiam, dar nu eram convinsă că voi prieteni cu 
această limbă...Timpul trecea. Activitatea mea peda-
ggogică a început cu lecții de limba română în ciclul 
primar - primul pas a fost făcut și s-a pornit... .
     

Alina Gutul, trainer local, Rîșcani

Marina Balova, doctorandă, trainer local, Ceadâr-Lunga 



     Împreună cu colegii mei de la Liceul Teoretic „T. Şevcenco” am studiat cu plăcere cursul 
de limba română intitulat „Limba care ne uneşte”. A fost foarte important pentru mine.  
Am funcţia de director adjunct al Liceului şi simt nevoia de a cunoaşte bine limba de stat. 
     Acum, după aceste cursuri, vorbesc  cu mai multă încredere în limba română. Pot să-mi 
expun gândurile mai liber, fără să am temeri. Depun un efort mai mic pentru a citi anumite  
documente. La fel, înțeleg mai bine  conţinutul scrisorilor primite, pot da un răspuns 
adeadecvat. La şedinţele Direcţiei  Educaţie  mă simt mult mai bine, mai sigură.
     Am frecventat cu  plăcere lecţiile. Manualele  sunt interesante, bine alcătuite. În sala de 
curs  a fost întotdeauna o atmosferă plăcută, armonioasă. Discutam pe unele teme ce ne 
interesau mai mult, susţineam dialoguri. Casetele audio şi video variau mult cursurile. 
Profesoara noastră de română  utiliza foarte bine aceste materiale la imersiunile lingvistice.
     Mulţumesc mult ANTEM-ului şi Înaltului Comisar pentru Minorităţi Naţionale OSCE 
de la Haga pentru posibilitatea  pe care ne-a oferit-o  de a învăţa gratis limba ţării noastre.

Albina Popovici,cursantă, Director adjunct al 
Liceului „T.Şevcenco”, or. Briceni

Trei ani în urmă mi s-a oferit ocazia să predau la cursul de studiere a limbii de stat promo-
vate de ANTEM. Am acceptat această propunere, deși nu a fost simplu să iau decizia de a 
lucra cu colegii mei și cu echipa administrativă a liceului, pentru că înțelegeam cât de im-
portant este să dai o mână de ajutor celui ce are nevoie, înțelegeam toate greutățile acestui 
proces de studiu și necesitatea acestor curs de instruire. Știam că va trebui să muncesc, 
pentru a-i învăța pe alții, dar, în același  timp, voi crește și eu. N-a fost și nu este ușor, dar 
satisfacția pe care o aveam la finele fiecărei ore de curs acoperea străduința ce o depu-
neam. Mă bucură mult faptul că discuțiile în limba română pe care le organizam cu 
cursanții mei, erau apreciate  la un nivel înalt.  Astăzi , fiind în concediu de maternitate, 
iarăși studiem româna împreună cu cursanții raionului Rîșcani, dar  acum la distanță. 
     Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova împreună cu Ministerul Tine-
retului și Sportului al Republicii Moldova și cu Biroul Relații Interetnice al Republicii 
Moldova a organizat instruirea prin tehnologia Educației la Distanță cu sistemul de video-
con- ferință. Pentru mine e ceva nou și destul de greu. De ce? Aplicarea  altor modalități 
de studiu, de verificare pe parcurs și de evaluare finală cere schimbarea atitudinii tale de 
profesor față de cursant și de cerințele programului de instruire la distanță. Bineînțeles că 
e și interesant, e ceva nou în instruirea lingvistică a alogenilor din Republica Moldova, este
ceva modern în ziua de astăzi. Eu consider că unitățile conțin informațiile necesare pentru 
un început, pentru comunicare într-un mod elementar, pentru dezvoltarea abilităților de 
comunicare dacă.... cursantul este obișnuit să lucreze independent, are calități necesare 
personale . Rolul profesorului e schimbat, e ceva nou, neobișnuit și cere modificarea atitu-
dinii față de cursant, față de evaluare  și față de activitatea profesională ( e vorba de lipsa 
comunicării vii). Totodată ne perfecționăm abilitățile profesionale, simțindu-ne cetățeni 
ai acestei minunate țări, “pe un picior de plai pe o gură de rai”.
     Așadar, mulțumesc destinului și echipei ANTEM că mi-au oferit această șansă și sper că 
reușesc să  aduc oamenilor mesajul graiului românesc.



    Acest program este foarte important pentru cetățenii alolingvi, el permite minorităților 
naționale să se integreze în societate. Limba de stat trebuie s-o cunoască toți cetățenii 
republicii, inclusiv noi, cei din sudul Moldovei. 
    Mie, în calitate de primar  în comuna Albota de Jos, cunoaşterea limbii române îmi per-
mite să soluționez diverse probleme. Sunt conştient că mă aflu în fruntea unui sat, în care 
locuiesc bulgari, ruşi, moldoveni şi trebuie să comunicăm cu toţii. Avem o grădiniţă, în ca-
rre vin copii moldoveni din Hâdjichei şi Hârtop. Împreună cu locuitorii satului am hotărât 
să formăm la grădiniţa din Albota de Jos grupe de copii cu predare în limba română .

Dmitri Duşcov, cursant, primar, s. Albota de Jos 

Schițe didactice
Lecție de recapitulare 
“ Limba care ne unește”

  Nivelul A2

Tamara Iascov

Am azuzit şi am uitat, am vãzut şi am realizat, 
am frecventat cursul şi pot ceva:

      Opreşte clipa

      Metoda  3 – 2 – 1
      -



Corectitudinea limbii
Cea mai bine plătită doctoriță cel mai bine plătită doctoriță?

cel mai
plătităDoctorița nu este cea mai plătită cea plătită cel mai bine

Doctorița cel mai bine plătită

   Îmi place de cineva îmi place cineva?
Cineva cineva îmi place

de

Preț scump preț mare?
Preț scump

Nu fă asta Nu face asta. 

Nu se merită să aștepți nu merită să aștepți
a merita a exista

Când am venit la tine, tu plecasei deja Când am venit la tine, tu plecaseși deja.

     A fost investit în funcția de A fost învestit în funcția de

          Anunţuri
Cursuri gratuite de limba română 



Concurs de selectare a participanţilor la Proiectul
 “E-learning - mijloc de integrare socială”
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