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Summary 

According to foreign language studies' research, the dificulty level of a new studied language depends 
on many factors. For example how closely is the new language to the native one, or of the known ones, how 

difficult is it, how many hours are weekly given for its study, as well as the motivation. In the presented 

article we will take into discussion some of the romanian language difficulties met by the arabian students in 

the romanian language learning. We will also exemplify some methods and efficient interactive techniques 
applied during. 

 

Eficiența calității învățării limbilor străine a devenit unul dintre obiectivele-cheie ale Cadrului 

Strategic pentru Educație și Formare Profesională ("ET 2020"). În respectivul cadru se stipulează ideea 

precum că este absolut imperios de a permite cetățenilor să comunice în două limbi străine, pe lângă limba 

maternă, precum și oferirea emigranților, studenților străini a oportunității de a învăța limba țării gazde. 

Potrivit studiilor despre învățarea limbilor straine, nivelul de dificultate al unei limbi nou învățate depinde de 

mai mulți factori. Spre exemplu cât de apropiat este noul limbaj de cel nativ sau de altele știute, cât de 

complex este, câte ore se alocă în fiecare săptămână studierii sale, precum și motivarea. Atât pentru cei care 

folosesc limba română ca limbă secundară, cât și pentru cei care o studiază ca limbă străină, pot apărea o 

serie de dificultăți ce țin de structura gramaticală specifică. În cazul nostru, o primă piedică poate fi 

reprezentată chiar de sistemul fonetic al limbii române, deoarece aici avem câteva sunete (și litere) specifice 

limbii noastre. Ne permitem constatarea că, dintre sunetele specifice limbii române, nu consoanele prezintă 

dificultăţi. Marea majoritate a erorilor se comit în pronunţarea şi scrierea vocalelor. Astfel, în proporţie mai 

mare sau mai mică, apare confuzia între „ă” şi „î” inexistentă în limba maternă (arabă). În unele cazuri apar 

dificultăţi în pronunţarea corectă a diftongilor ia şi ea, care rezultă din faptul că în limba arabă există numai 

un echivalent al celui dintâi. O altă eroare fonetică este accentuarea mobilă, instabilă, neregulată în limba 

română. Spre deosebire de alte limbi, poziția accentului variază. Acesta poate sta la începutul, la mijlocul sau 

la sfârșitul cuvântului fără să fie vreo regulă precisă în acest sens. Pentru un vorbitor de limba arabă o astfel 

de deplasare a accentului produce numeroase dificultăţi. Drept concluzie, se poate spune că, erorile fonetice 

sunt cauzate în procent foarte ridicat de influența sistemului fonator al limbii materne, araba. Scrierea în 

alfabetul arab se face de la dreapta la stânga, așadar, invers față de direcția scrierii în alfabetul latin. Alfabetul 

arab are douăzeci și nouă de litere (inclusiv semnul suplimentar hamza, „pinten”, care notează consoana 

oclusivă, glotală, sonoră cunoscută sub numele de stop glotal) care notează consoanele și vocalele lungi. 

Comparativ cu alfabetul latin, alfabetul arab nu cunoaște litere mari (majuscule) sau mici (minuscule). De 

asemenea, nu există litere specific de tipar ori specific de mână, ci doar stiluri de scriere diferite. În schimb, 

deoarece literele se leagă între ele, în cea mai mare parte a situațiilor, au forme diferite în funcție de relația 

lor cu celelalte litere din cuvânt. De asemenea, în limba arabă nu există vocalele o și e, astfel ei pronunță, de 

fiecare dată vocala u – atestată în alfabetul arab. Cu privire la sistemul consonantic este și mai complicat, 

deoarece mai multe consoane nu se atestă în sistemul fonetic arab. De exemplu: bilabiala p nu există, 

studenții pronunță bilabiala b; labiodentala v, este înlocuită cu f. De asemenea, sistemul fonetic arab se 

distinge printr-o duritate mai pregnantă a consoanelor dentale d și t. Cu referire la consoana h există 

dificultăți în pronunție, deoarece aceasta este de trei tipuri în limba arabă. În sensul acesta trebuie de lucrat 

foarte mult asupra pronunției. Pentru unele dintre acestea am încercat să stabilim asociații cu unele sunete din 

limba nativă pentru a le facilita însușirea și recunoașterea. Am apelat imediat la metodele contrastive – 



(folosirea limbii materne (L1) nu se poate realiza din simplul fapt că alfabetele diferă totalmente) am recurs la 

utilizarea unei limbi de contact (L3) și traducerea elementelor lexicale în L3 (engleză sau franceză) și apoi în 

L1. De asemenea confruntarea /suprapunerea sistemelor gramaticale prin metoda gramatică - traducere: 

caracter abstract, învăţarea pe de rost a regulilor gramaticale, a listelor de cuvinte. Din pacate fără a folosi 

dicționarul, deoarece în librăriile Republicii Moldova nu există. Astfel, de exemplu, pentru învățarea lui ă, 

putem asocia cu articolul hotărât din limba engleză a sau an, în timp ce pentru ș și ț se pot da ca exemple 

cuvintele englezești she, sheat etc. Problematică este și înțelegerea flexiunii verbale și a celei nominale. 

Cuvântul în limba română își schimbă forma foarte mult și asistăm la alternanțe fonetice care sunt relativ 

greu de explicat și foarte greu de înțeles: de ce la prezent indicativ, peroana I-a sg se conjugă - eu mănânc, 

iar la persoana I-a, pl - noi mâncăm? La nivel morfologic, am observat probleme în înțelegerea acordului în 

gen a adjectivului cu substantivul, deoarece în arabă acesta nu există. Astfel, este foarte plauzibil ca ei să 

spună, spre exemplu, „băiatul este bună” sau „ este frumoasă copil”. Ca sugestii metodologice, evident, ne 

axăm pe pornirea de la elementele de bază către cele complexe în învățarea limbii române, în baza 

principiului cercurilor concentrice, pentru a se obține un fond minim bine fixat pe care apoi să se poată preda 

elemente mai complexe de gramatică. Astfel, metoda exercițiului este foarte eficientă: exerciții de 

identificare a formelor corecte, exerciții de traducere, de completare a spațiilor libere cu formele potrivite, 

exerciții de stabilire a oridinii cuvintelor în propoziție, exerciții de substituire etc. În cazul în care învățarea 

limbii române se face sub îndrumarea directă, este evidentă opțiunea pentru metoda conversației, a dialogului 

euristic. Dialogăm la fiecare lecție, alcătuim dialoguri noi, modificăm conținutul acestora, realizăm diverse 

simulări etc. Menționăm faptul că utilizarea diverselor metode și tehnici interactive a dezvoltat în sufletul 

studenților străini: altruismul, încrederea în sine, activismul, creativitatea și chiar bunăstarea lor la ore. În 

scopul acesta pledăm pentru practicarea metodelor și tehnicilor interactive de învățare: prin imitare de 

modele; de repetare, exersare, memorare; prin observare nemijlocită; prin simulare, modelare, 

aplicativitate. 

În cele ce urmează vom prezenta câteva metode și tehnici interactive care, în opinia noastră, au creat 

situații eficiente de predare-învățare în grupele de studenți arabi. 

1. TEHNICA FOTOLIMBAJULUI - exersează creativitatea şi sensibilitatea faţă de realităţile 

vizuale, ce au impact cognitiv şi estetic puternic asupra studenților. Am utilizat-o cu succes la predarea 

unității de învățare: Membrii familiei (Gradele de rudenie). La prima lecție am realizat o prezentare în 

power point despre membrii familiei mele și am selectat o serie de fotografii cu rude mai apropiate și mai 

îndepărtate. Interesul imperios a apărut atunci când prin intermediul întrebărilor studenții îmi arătau corect 

care este bunica, mătușa, verișoara mea sau bunelul, unchiul, tatăl, verișorul, cumnatul meu etc. În același 

timp, lexemele date se pronunțau în egală măsură de către toți studenții. Ulterior, ca temă pentru acasă, a fost 

propusă o situație similară celei din cadrul orei de curs, adică studenții urmau să aducă niște imagini, foto cu 

familia și rudele, pentru a le prezenta în fața colegilor. Finalmente, fotografiile au derulat consecutiv sub 

forma slide-urilor, iar colegii, foarte interesați și activi, pronunțau și recunoșteau persoanele din imagini: 

Aceasta este sora lui Hasan! Acesta este tatăl lui Joseph!  

2. TEHNICA FILMULEȚULUI TEMATIC – una dintre preferatele studenților, în care noul, 

necunoscutul, căutarea de idei, conferă activităţii un „mister didactic”, în care studentul este participant activ 

pentru că el reflectă imediat asupra unor probleme, situaţii complexe, dar gândește și în grup, prin analize, 

dezbateri, descoperă răspunsurile la toate întrebările, se simte responsabil şi mulţumit în finalul lecţiei. O 

reuşită a acestei tehnici este creativitatea, care se oglindeşte în „a şti ce să faci cu ceea ce ai învăţat”. În felul 

acesta m-am străduit ca fiecare unitate de învățare să finalizeze creativ și cu un efect moralizator. Ca exemplu 

putem aduce parcurgerea tematicii Ce purtăm? Îmbrăcămintea și încălțămintea. După două lecții de 



însușire a vocabulrului și a conjugării verbului a purta la prezent, am propus spre vizionare un filmuleț foarte 

scurt (3.53 minute), intitulat în engleză My shoes, care prezenta sensibilizant câteva minute din viața unui 

băiat de vreo 10 ani, ce purta haine rufoase și încălțăminte ponosită. Băiatul din filmuleț vorbește în limba 

engleză, dar foarte puțin, deoarece acțiunea se prezintă mai mult silențios. Finalul filmulețului este deosebit 

de sensibilizant și, cum am mai spus, moralizator. După vizionare studenții mi-au descris cu mult entuziasm 

și lux de amănunte - băiețelul, au precizat ce haine purta și culoarea acestora etc. Punctul culminant al 

tehnicii date a ieșit la lumină atunci când au formulat pe rând morala filmulețului: Nu sunt importanți banii, 

importantă este sănătatea! (Saif); Nu trebuie bani, trebuie sănătate! (Mustafa, Mohamed, Kholdun) etc. 

3. TEHNICA: EXPRIMĂ SENTIMENTUL. Recunoasterea emoțiilor din expresiile faciale a fost 

ținta unui număr mai mare de lecții care se axau nemjlocit pe descrierea unor oameni și sentimente ale 

acestora, dar și pe însușirea unor teme de gramatică importante ca: adjectivul, adverbul, gradele de 

comparație, acordul adjectivului cu substantivul. De fiecare dată, la etapa reflecție propuneam studenților, de 

exemplu, să descrie sentimentele redate de niște mutrițe diverse, pe care le adunam într-un plic cu surprize. 

Fiecare student avea posibilitatea să extragă din plic o mutriță și apoi, prin intermediul gestului, mimicilor s-o 

poată descrie în așa fel încât colegii lui să descopere despre ce sentiment este vorba: tristețe, bucurie, 

mândrie, încăpățânare, frică etc. 

4. TEHNICA: CE? PENTRU CE? Am concluzionat că are o serie de avantaje ca:  

 dezvoltarea competențelor cognitive, de comunicare; 

 dezvoltarea inteligenței interpersonale;  

 promovarea interînvățării; participarea activă, implicarea tuturor studenților în realizarea cerințelor 

de învățare; 

 formarea și dezvoltarea capacității reflective;  

 dezvoltarea responsabilității individuale etc. 

Ca exemplu putem menționa unitatea de învățare Rechizitele școlare / de birou. La prima lecție, de 

însușire a vocabularului, am adus 28 de obiecte ce reprezentau diverse rechizite școlare și, arătându-le, 

pronunțam denumirea acestora în limba română. De asemenea, consecutiv, explicam necesitatea acestora 

printr-un verb la infinitiv, de exemplu: Ce ? Pix/stilou; Pentru ce ? Pentru a scrie; Ce ? Riglă; Pentru ce ? 

Pentru a linia, a măsura, a trasa linii. Un interes deosebit a încolțit atunci când îi chemam în fața colegilor 

câte doi și continuau jocul: Ce ? Pentru ce ? Tema a fost însușită rapid, iar studenții au trecut cu plăcere rând 

pe rând să se întrebe despre rechizitele însușite. În aceeași ordine de idei se mai puneau întrebări 

recapitulative de tipul: ce culoare are? 

5. MIJLOACELE LEGATE DE TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICĂRII (TIC), 

PREZENTĂRILE ÎN POWER POINT sunt utilizate în mod regulat în timpul orelor de curs. Atunci când 

se însușeau diverse unități de învățare ca: La cumpărături; /La magazinul de produse alimentare/ La 

supermarket; Fructele și legumele; Îmbrăcămintea și încălțămintea etc., prezentam studenților imagini și 

discutam pe marginea acestora, alcătuind dialoguri libere, așa cum ar comunica ei într-un supermarket, piață 

etc. Astfel, studentul străin este angajat să înțeleagă lumea în care trăiește și să aplice în diferite situații de 

viață ceea ce a învățat. Am concluzionat faptul că utilizarea comunicării TIC prezintă numeroase avantaje, 

printre care: atrage şi determină interesul studenților, realizându-se interacţiuni între ei; promovează 

interacţiunea studenților, ducând la o învăţare mai activă; stimulează efortul şi productivitatea studentului şi 

este importantă pentru autodescoperirea propriilor capacităţi şi limite, pentru autoevaluare; există o dinamică 

intergrupală cu influenţe favorabile în planul personalităţii, iar subiecţii care dialoghează sunt capabili să 

aplice şi să sintetizeze cunoştinţele în moduri variate; dezvoltă şi diversifică priceperile, capacităţile şi 

deprinderile sociale ale studenților; se reduce la minim fenomenul blocajului emoţional al creativităţii. 



Foarte important este faptul că trebuie să conștientizăm valoarea implementării în cadrul lecțiilor a 

situațiilor interactive de învățare și, totodată, asimilarea deprinderii de a folosi unitatea minimală de studiu - 

enunţul, nu cuvântul izolat; lexicul - semantizat în contexte lingvistice şi situaţionale; conversaţia şi 

exerciţiile de exprimare orală – esenţiale; gramatica şi explicaţiile gramaticale, necesare înţelegerii 

fenomenului lingvistic; nu pot fi excluse dificultăţile de limbă - selecţionate şi gradate pe principiul 

accesibilităţii, după criterii de frecvenţă etc. 

Calitatea activităţii noastre în grupele de studenți străini este „cartea de vizită” din care „banalul, 

tradiționalul şi rutina” trebuie şterse, iar interactivitatea, jocul și altruismul trebuie să inunde sufletele lor. De 

multe ori am admirat entuziasmul lor atunci când descopereau lexeme împrumutate din limba maternă: cifră, 

catifea, chef, fitil, habar, hambar (anbar), hal, dugheană, mahala etc. sau încercau să găsească similitudini 

între regulile de gramatică. Concluzionam de fiecare dată că este foarte important să avem curaj, dorinţă, 

încredere în noi şi în metodologia pe care o propunem, să fim binevoitori și foarte creativi!  
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