Obiectivul general al proiectului a fost acela
de a încuraja şi sprijini utilizarea limbii române
ca limbă de instruire în şcoală şi limbă de comunicare curentă în UTA Găgăuzia şi în raionul
Taraclia, Rep. Moldova, prin înființarea de clase
pilot cu predare în limba română și oferirea unui
program de formare profesională cadrelor didactice specializate din unităţile de învăţământ
(preşcolar şi primar) aflate în raza acestor entităţi administrativ-teritoriale.
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Proiectul a avut ca obiectiv general
optimizarea procesului de predare-învățare a
limbii române în şcolile din UTA Găgăuzia și din
raionul Taraclia, Rep. Moldova, prin oferirea
unui program de formare profesională cadrelor
didactice specializate din unităţi de învăţământ
(preşcolar şi primar) reprezentative din cele trei
raioane ale Unităţii Autonome Teritoriale
Găgăuzia (Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești)
și din raionul Taraclia. Prin acest proiect
educaţional ne-am propus implementarea de noi
strategii didactice pentru eficientizarea
procesului de învățare a limbii române ca limbă
nematernă în grădinițele și școlile din UTA
Găgăuzia și din Raionul Taraclia, rezultatul
aşteptat fiind, în primul rând, creşterea
performanţei lingvistice a elevilor care învață în
şcolile cu predare în limba rusă, aceștia fiind, de
fapt, adevărații beneficiari ai proiectului.

Între obiectivele specifice ale
proiectului, am putea menţiona:
perfecționarea pregătirii de specialitate în
domeniul predării limbii române, atât ca
limbă maternă, cât şi (mai ales) ca limbă
nematernă / străină a cadrelor didactice din
UTAG şi din raionul Taraclia înscrise în
grupul ţintă;
implementarea strategiilor didactice bazate
pe principiile flexibilităţii şi ale învăţării activparticipative prin organizarea de clase pilot
în toate unităţile şcoalre din cele trei raioane
ale UTAG şi din raionul Taraclia;

asigurarea elevilor din clasele pilot (în calitatea

lor de beneficiari pe termen scurt) a unui mediu
lingvistic şi profesional optim dezvoltării
competenţelor comunicative în limba română,
de care depinde atât reuşita lor la examenele
naţionale, cât şi dobândirea unor cunoştințe
indispensabile accederii la niveluri de educaţie
superioare;
îmbunătățirea calității și eficienței sistemului
educațional și de formare profesională în
învăţământul preşcolar şi primar din UTAG şi
din raionul Taraclia;
stimularea, la elevii din UTAG şi din raionul
Taraclia, a interesului pentru învăţarea limbii
române, în care să găsească factorul necesar
de coeziune şi integrare socială;
formarea şi dezvoltarea competenţelor de
comunicare în limba română ale elevilor,
familiarizarea lor cu diverse situaţii de
comunicare (orală/scrisă), adecvate vârstei
şcolare, crearea unor situaţii reale de
comunicare, utilizând cuvintele uzuale,
necesare închegării unei conversaţii;.

Program
Joi 22 noiembrie 2018
9.30 – 10.00 – Primirea invitaților
Casa de cultură, din Taraclia, Rep. Moldova
10.00 – 11.30 – Deschiderea oficială a lucrărilor
conferinței. Alocuţiuni de bun-venit din partea
reprezentanţilor instituţiilor organizatoare
11.30 – 12.00 – Pauză de cafea
12.00 – 13.30 – Prezentarea rezultatelor proiectului
13.30 – 14.30 – Pauză de masă
14.30 – 16.00 – Prezentarea rezultatelor proiectului
16.00 – 16.30 – Pauză de cafea
16.30 – 18.00 – Prezentarea rezultatelor proiectului
Vineri 23 noiembrie 2018
9.30 – 10.00 – Primirea invitaților
Sala de conferințe, Direcția de Învățământ din
Comrat, UTA Găgăuzia
10.00 – 11.30 – Deschiderea oficială a lucrărilor
conferinței. Alocuţiuni de bun-venit din partea
reprezentanţilor instituţiilor organizatoare
11.30 – 12.00 – Pauză de cafea
12.00 – 13.30 – Prezentarea rezultatelor proiectului
13.30 – 14.30 – Pauză de masă
14.30 – 16.00 – Prezentarea rezultatelor proiectului
16.00 – 16.30 – Pauză de cafea
16.30 – 18.00 – Prezentarea rezultatelor proiectului
Concluzii
Închiderea lucrărilor conferinței
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