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The study deals with a major problem of the motivation in developing communicative skills in language studying. 

There is an explanation for motivation as a term and the description of its constituents. 
The lack of this major factor makes difficult the process of learning Romanian as the official language in Republic 

of Moldova for foreign citizens and even the teachers efforts to teach Romanian to groups students speaking other 
languages are insignificant or fruitless. 

The Council of Europe has formulated the priorities concerning the study of national languages but these are not yet 
available in our country. 

The opportunity of total integration of the students in the social and economical life of Republic must be the perfect 
motivation in studying Romanian.  

 
 
Contactele economice şi culturale dintre popoare au stimulat întotdeauna învăţarea unei (sau mai multor) 

limbi străine. Procesele tot mai intense de globalizare, de integrare a ţărilor condiţionează şi impun cercetări 
metodico-pedagogice direcţionate spre formarea şi dezvoltarea eficientă a competenţei comunicative [1]. Vizavi 
de aceasta, în literatura de specialitate au fost identificate principiile de bază, care urmează a fi respectate la 
formarea şi dezvoltarea competenţelor comunicative [2]. 

Se ştie însă că factorul motivaţional în dezvoltarea competenţelor comunicative este foarte important, dacă 
nu chiar decisiv.  

Asfel se explică faptul că în ultimul timp oamenii de ştiinţă acordă tot mai multă atenţie cercetărilor meto-
dologice ale motivaţiei ca factor indispensabil în procesul însuşirii unei limbi străine. Noţiunea de motivaţie, 
în acest sens, este formulată de mai mulţi cercetători în mod diferit [3]. Comun în aceste formulări este că 
motivaţia, ca factor al formării şi dezvoltării competenţelor comunicative, este un complex de intenţii (nece-
sităţi, interese, motive, scopuri, predispoziţii etc.) care a stat la baza însuşirii competenţelor comunicative.  

În procesul însuşirii unei limbi străine se pot distinge un şir de elemente constituente ale motivaţiei. Aceste 
elemente ar putea fi grupate în mai multe categorii. O categorisire adecvată a elementelor respective ni se pare 
cea realizată de R.Gardner [4]. El distinge două tipuri de motivări: instrumentală şi integrativă. Această struc-
tură a motivelor de studiere a limbilor moderne e împărtăşită şi de alţi cercetători [5]. Prin motivaţie instru-
mentală R.Gardner subînţelege toate motivele constituente care determină dorinţa indivizilor (elevi, studenţi 
etc.) de a însuşi o limbă străină pentru realizarea unor scopuri practice (angajarea la un serviciu, deschiderea 
unor perspective de carieră, posibilitatea de a cunoaşte cultura unui alt popor). Motivaţia integrativă presupune 
dorinţa indivizilor de a comunica cu cetăţenii acelei ţări a cărei limbă este studiată, căci aptitudinea de a co-
munica în limba acestei ţări deschide noi orizonturi de integrare şi de acces la informaţie.  

Drept elemente constituente ale motivaţiei (instrumentală integrativă sau externă şi internă) pot fi enumerate: 
– tendinţa de a studia o limbă străină ca simplu mijloc de dezvoltare generală; 
– studierea limbii străine ca disciplină a planului de învăţământ; 
– obţinerea unei note mai înalte la disciplina respectivă; 
– studierea limbii străine ca semn de respect faţă de profesor; 
– studierea limbii străine ca proces didactic ce trezeşte interes ş.a.m.d. 
Condiţiile formării şi dezvoltării competenţelor comunicative în procesul didactic al însuşirii unei limbi 

moderne, în special cele ce ţin de motivaţie, continuă astăzi să fie cercetate în perioada integrării europene cu 
şi mai multă atenţie. 

Cu regret, sunt prea puţine studiile în care ar fi trasate motivele (şi mijloacele de generare a unor asemenea 
motive) care stau la baza procesului studierii limbii de stat de către concetăţenii noştri alofoni.  

În condiţiile sociale şi politice ale Republicii Moldova, formarea competenţelor comunicative în procesul 
însuşirii limbii de stat de către elevii şi studenţii alofoni este o activitate deseori deosebit de dificilă şi chiar sterilă. 

Această stare de lucruri nu a fost ameliorată nici prin aprobarea oficială a legislaţiei lingvistice, nici prin 
Concepţia politicii naţionale de stat, nici prin anumite decizii sporadice la nivel guvernamental. Toate aceste 



Seria “{tiin\e ale educa\iei” 
Pedagogie  ISSN 1857-2103 
 

 87

hotărâri au rămas nişte acte formale, pentru că ele nu generează motivaţia instrumentală, nominalizată mai sus. 
Ele nu presupun scopuri practice, cele recunoscute în cadrul Consiliului Europei: cunoştinţele lingvistice 
(în cazul nostru, ale limbii de stat) pot ameliora perspectivele de carieră, pentru a continua sudiile, pentra a 
ocupa numeroase funcţii cu un salariu mai ridicat. Atare legislaţii şi decizii nu generează nici motivaţia 
integrativă, căci alolingvii, necunoscând limba de stat, în mod automat au devenit cetăţeni ai statului. Fără a 
cunoaşte limba, totuşi, se integrează şi aşa în activitatea economică, socială şi politică a ţării. Ei ocupă înalte 
funcţii de conducere în organele puterii de stat, în administraţie, la întreprinderi etc. Alolingvii îşi pot continua 
studiile în instituţiile superioare de învăţământ în limba rusă, limbă a unei diaspore, caz neîntâlnit în ţările 
civilizate europene.  

Formarea competenţelor comunicative la orele de limbă română pentru alolingvi se deosebeşte de cea realizată 
în cadrul însuşirii prin case study (studiu de caz). Prin cunoaşterea şi competenţele comunicative privind limba 
de stat, studenţii, ca viitori specialişti într-un oarecare domeniu al economiei sau culturii, trebuie să se încad-
reze plenar, nu de la caz la caz, să-şi exercite profesia în limba de stat, să nutrească respect faţă de populaţia 
majoritară, să cunoască istoria şi cultura ei. 

Lipsa motivelor constituente principale ale motivaţiei privind formarea şi dezvoltarea competenţelor comu-
nicative, lipsa interesului practic, face ca procesul instructiv şi didactic să fie mai puţin interesant. 

Învăţarea limbii de stat se bazează pe motive secundare: limba română se studiază numai pentru că prevede 
programa, pentru o notă mai înaltă, din respect faţă de profesor etc. [6]. 

Ţinând cont de cerinţele actuale ale modernizării procesului educaţional, se poate afirma cu toată certitu-
dinea că conceptualizarea activităţilor metodice şi pedagogice asigură obţinerea unui randament considerabil 
în pregătirea profesională a specialiştilor în devenire, „care satisface comanda socială într-un domeniu concret 
de activitate” [7]. 

Motivaţia conştientă de învăţare a limbilor (în cazul nostru, a limbii de stat de către alolingvi) este bine 
formulată în documentele Consiliului Europei (în special în Portofoliul European al Limbilor). O astfel de 
motivaţie reiese din avantajele studierii limbilor formulate concis în “Dosarul informaţional”: “Oricine merită 
şansa de a profita de avantajele culturale şi economice pe care pot să le aducă cunoştinţele lingvistice. Stu-
dierea limbilor contribuie în egală măsură la consolidarea toleranţei şi înţelegerii dintre persoane care aparţin 
unor spaţii lingvistice şi culturale diferite” [8]. 

Printre alte avantaje ale studierii limbilor în cadrul Consiliului Europei sunt trasate şi următoarele: 
– „Cunoştinţele lingvistice pot ameliora perspectivele de carieră. Ele sunt indispensabile posibilităţii de a 

ocupa numeroase funcţii, fiind deseori sinonime cu o promovare mai rapidă şi un salariu mai ridicat. 
– Cunoştinţele lingvistice sunt esenţiale pentru o participare activă la procesele democratice pe plan 

regional, naţional şi european” [9]. 
În condiţiile sociale din Republica Moldova, motivaţia însuşirii limbii române de către alolingvi este jalonată 

şi prin “Actele legislative ale R.S.S. Moldoveneşti cu privire la decretarea limbii moldoveneşti limbă de stat 
şi revenirea ei la grafia latină” (Chişinău, 1990). 

Odată ce, prin aceste acte legislative, limba română este luată “sub protecţia statului”, este declarată limbă 
de stat care “se foloseşte în toate sferele vieţii politice, economice, sociale şi culturale şi îndeplineşte în legă-
tură cu aceasta funcţiile limbii de comunicare interetnică pe teritoriul republicii” [10]. 

De aici rezultă că „pentru lucrătorii de conducere, pentru lucrătorii organelor puterii de stat, ai administraţiei 
de stat şi ai organizaţiilor obşteşti, precum şi pentru lucrătorii de la întreprinderi, instituţii şi organizaţii, care 
în virtutea obligaţiilor de serviciu vin în contact cu cetăţenii (ocrotirea sănătăţii, învăţământul public, cultura, 
mijloacele de informare în masă, transporturile, telecomunicaţiile, comerţul, sfera deservirii sociale, gospodăria 
comunală şi de locuinţe, organele de ocrotire a normelor de drept, serviciul de salvare şi de lichidare a ava-
riilor ş.a.), indiferent de apartenenţa naţională, în scopul de a asigura dreptul cetăţeanului la alegerea limbii se 
stabilesc cerinţe în ceea ce priveşte cunoaşterea limbilor... ” (articolul 7) [11]. Această cerinţă, obligatorie 
pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova, inclusiv pentru cei care vor deveni specialişti în unul din domeniile 
indicate la articolul menţionat, stă la baza motivaţiei conştiente de învăţare a limbii române ca factor uman ce 
atestă mai multe tipuri de resurse cognitive, competitive şi afective. 

În acest context, comunicarea în limba de stat prezintă dimensiunea de bază în pregătirea pentru viaţă şi 
activitatea profesională a viitorului specialist. 

Programa de studiere a limbii române pentru ciclul universitar prevede dezvoltarea competenţei comunica-
tive a studenţilor în diferite situaţii de comunicare, în special, la realizarea obligaţiilor de serviciu în limba de stat. 
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Acesta este însă un aspect al pregătirii profesionale a viitorului specialist. A reduce pregătirea cadrelor 
numai la acest aspect ar însemna pentru procesul educaţional o lacună flagrantă a activităţii noastre: absenţa 
la viitorii specialişti a valorilor intelectuale umanistice. Drept rezultat, are loc dezvoltarea snobismului tehno-
cratic sau ceea ce tot mai mult se face auzit, chiar din partea oficialităţilor, părerea ca “principalul e să fii bun 
specialist în domeniu”. Nu trebuie să uităm că absolventul universitar, pregătit în condiţii umanistice dezvol-
tate, va deveni în activitatea sa profesională şi un propagator, un ghid al înaltelor valori umane, intelectuale. 
Astfel, al doilea aspect al activităţii educaţionale este pregătirea umanistică şi intelectuală a viitorului specialist. 
Când ne referim la motivarea procesului de însuşire a limbii române de către alolingvi, nu putem să omitem 
acest aspect educaţional. 

În realitate, se face vizibilă ruptura dintre motivaţia procesului de însuşire a limbii române de către alolingvi şi 
situaţia reală creată în urma unor factori social-politici. Această ruptură se manifestă prin următoarele realităţi: 

– Deşi legislaţia lingvistică declară limba majorităţii limbă de stat (articolul 7 stabileşte anumite cerinţe), 
prin aceleaşi acte legislative limbii ruse i se acordă aceleaşi funcţii ca şi limbii române. 

– Drept limbă interetnică în Republica Moldova este declarată şi limba rusă, astfel comunicarea moldo-
venilor cu reprezentanţii altor etnii, care nu cunosc limba română, va avea loc în limba rusă. 

– În condiţiile unui “stat polietnic”, după cum e declarată RM prin Concepţia politicii naţionale de stat, 
limba română nu poate avea privilegii mai mari decât rusa, ucraineana, găgăuza, bulgara etc. 

– Prin Concepţia politicii naţionale de stat se cere “înfăptuirea construcţiei naţionale pe baza bilingvismului 
moldo-rus şi rus-moldovenesc statornicit istoriceşte. Bilingvismul “statornicit istoriceşte” este acela care 
prevede cunoaşterea de către moldoveni a limbii ruse, dar şi cunoaşterea de către ruşi a limbii române. 

Aceşti factori (şi nu numai) exclud simţitor motivarea ca element de bază în procesul de însuşire a limbii 
române de către alolingvi. De aici reiese predarea ineficientă şi nivelul scăzut al cunoaşterii limbii române.  

Astfel, volens nolens, ajungem la concluzia că în condiţiile învăţământului universitar de la noi rezultatele 
activităţii educaţionale depind în mare măsură de bazele sociale ale motivaţiei, gradul însuşirii limbii române 
de către alolingvi fiind o oglindă a motivaţiei, a realităţii social-politice din societate.   
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