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LIMBA ENGLEZĂ ȘI FRANCEZĂ
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Nazaru Cristina, lector. univ.
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DIPLOMA DE BACALAUREAT SAU UN ALT ACT ECHIVALENT DE STUDII

Precondiţii/ Condiții
de acces la studii
Competenţe
dezvoltate în cadrul
programului

СРG-1 Vаlоrifiсаrеа cadrului nоrmativ-rеglаtоriu şi а politicilor educaţionale, din
perspectiva аsigurării сalităţii еduсaţiei dеmonstrând corectitudine, spirit critic şi
responsabilitate;
СРG-2 Prоiесtаrеа procesului educaţional реntru diverse grupuri-ţintă în baza
rереrеlоr соnсерtuаle şi а cadrului metodologic арobat, vаlоrifiсând аbordarea interşi trans-disciplinară şi gândirea critică şi creativă;
СРG-3 Realizarea procesului educaţional сu diverse grupuri-ţintă şi în diverse
contexte, рrin utilizarea сrеаtivă а tehnologiilor educaţionale adecvate paradigmei
acceptate, manifestând atitudine responsabilă faţă de individualitatea subiecţilor;
СРG-4 Realizarea conexiunii inverse în procesul educaţional, adaptată la rереrеlе
conceptuale şi la diverse medii de învăţare;
СРG-5 Crеаrеа unui parteneriat educaţional eficient, în baza potenţialului formativ
al diverşilor factori educaţionali, dеmоnstrând dеsсhidеrе şi implicare;
СРG-6 Soluţionarea constructivă а conflictelor intеrреrsоnаlе şi instituţionale, а
situaţiilor рrоblеmă în domeniul educaţional, mаnifestând asertivitate şi tolеrаntă;
СРG-7 Evaluarea procesului educaţional prin rароrtаrеа la cadrul normativ şi
metodologic арrоbаt, în vеdеrеа luării unоr decizii de eficientizare;
СРG-8 Gestionarea dezvoltării profesionale continue, în corespundere сu tendinţele
evoluţiei rереrеlоr teoretice şi а practicii educaţionale, dând dоvadă de motivaţie şi
responsabilitate.

СРS-1 Utilizarea рrеvеdеrilоR actelor nоrmаtivе, de politici educaţionale,
Curriculumului Naţional şi a Curiculumului la limba straină реntru învaţământul
secundar în рrоiесtаrеа, realizarea şi evaluarea procesului didactic la disciplina
limba straină;
СРS-2 Utilizarea reperelor psihologice şi pedagogice privind particularităţile
educaţionale şi de dezvoltare a personalităţii elevului în рrоiесtаrеа, realizarea şi
evaluarea procesului didactic la disciplina limba straină;
СРS-3 Comunicarea unui mesaj educaţional relevant legităţilor şi principiilor de
dezvoltare a domeniilor ştiinţifice conexe, concepţiei disciplinilor studiate,
obiectivelor învăţământului secundar şi particularităţilor de vârstă a elevului din
ciclul corespunzător;
СРS-4 Proiectarea procesului educaţional în ciclul gimnazal şi/sau primar în baza
reperelor conceptuale ale disciplinilor de învăţământ şi particularităţilor de vârstă a
elevului din ciclul corespunzător;
СРS-5 Realizarea procesului educaţional cu elevii din ciclul gimnazial şi/sau
primar prin valorificarea potenţialului domeniilor ştiinţifice conexe, aplicarea
tehnologiilor educaţionale adecvate particularităţilor de vârstă;
СРS-6 Realizarea evaluării rezultatelor şcolare ale elevilor din ciclul
gimnazial/primar;
СРS-7 Crearea unui parteneriat activ şi eficient cu alţi factori educaţionali,
inclusiv familia elevului;
СРS-8 Soluţionarea constructivă a conflictelor şi situaţiilor de problemă între
elevi, elev - cadru didactic, elev - familie, elev - instituţie;
СРS-9 Gestionarea motivată şi responsabilă a propriei dezvoltări profesionale
continue.
Scopul programului

Programul de studii 0114.10 Limba engleză și limba franceză este orientat
spre formarea profesorilor cu specializarea limba engleză și limba franceză ca
disciplină şcolară şi se încadrează în schema largă al domeniul general de studii –
011 – Ştiinţe ale Educaţiei ca parte a domeniului de formare profesională – 0114
– Formarea profesorilor şi anume formarea profesorilor cu specializare la
disciplina școlară - limba straină.
Programul de studii Limba engleză și limba franceză realizează formarea şi
dezvoltarea unui sistem de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe generale şi specifice
necesare unui specialist de limbă engleză şi franceză şi asigură pregătirea
profesional-ştiinţifică şi metodică a absolventului pentru domeniul Ştiinţe ale
educaţiei, capabil de a planifica, proiecta, realiza şi monitoriza calitativ serviciile
pedagogice prestate în condiţiile modernizării învăţământului preuniversitar din
RM.
Absolvenţii programului pot aplica competenţele profesionale obţinute în
calitate de profesor – cadru didactic ce predă limaba engleză şi/sau limba franceză
la nivel de învăţământ secundar, specialist în metodica învăţământului secundar,
activităţi extraşcolare şi muncă educativă.
Obiectivele programului Limba engleză şi franceză corespund cu strategia
instituțională de dezvoltare prin: sporirea continuă a calității programului de
formare profesională raportat la noile expectanțe sociale; permanenta conlucrare

Unităţi de curs/
module în planul de
învățământ

Strategii de predareînvățare

Strategii de evaluare

Posibilități de
angajare

a facultății şi a catedrelor de profil cu comunitatea, privind sporirea preocupărilor
pentru formarea calificată a profesorului de limbă engleză şi franceză în plan local,
naţional şi internaţional; promovarea interesului pentru limba engleză şi limba
franceză ca limbi de circulaţie internaţională; atragerea unui număr sporit de
candidaţi la studii superioare de licenţă de calitate din ţară şi din străinătate, pentru
formarea profesională a acestora
Limba engleză: lexic şi comunicare
Fonetica praxiologică
Gramatica contextuală
Fonetica şi ortografierea cu TIC
Istoria literaturii anglofone de la origini până sec. XVIII și introducerea în scrierea
academica
Sociolingvistica
Didactica limbii engleze
Managementul clasei de elevi
Abordarea didactică a manualului şcolar
Principii şi tendinte ale literaturii anglofone în sec. XIX – XXI
Strategii de dezvoltarea a competenţelori curriculare
Lexicul englez de afaceri/ Bazele micro şi macro-economiei/
Stilistica limbii engleze
Probleme filosofice în lingvistică
Studiul situativ al limbii engleze
Istoria limbilor germanice
Cultura şi civilizaţia anglofonă
Elaborarea resurselor digitale pentru lecția de limbă engleză
Simularea situaţiei problemă în limba engleză
Teoria şi practica traducerii/ Dificultăţi de traducere în şi din limba engleză
Hermeneutica /Exegeza textului
Tehnici de scriere creativă/ Elaborarea documentelor oficiale în limba engleză
Tipologia comparată a părţilor de vorbire/Tipologia comparată a limbilor
Simularea situaţiei problemă în limba franceză (2), etc.
Cursul: tematic, integrat, mixt, problematizare;
Seminarul: studiul de caz; proiecte; învățarea prin proiecte, învăţarea prin
descoperire, problematizarea, metode și tehnici interactive, metode de studiu
independent, exercițiul, lucrul practic, modelarea, jocul de rol, psihodrama,
simularea, exercițiul, consultații individuale şi de grup etc.
Evaluarea formativă la unitățile de curs/module: proiecte individuale și de grup,
proiect de dezvoltare profesională, referate, portofolii, probe scrise și practice, teste,
studii de caz, rezumatelor ştiinţific etc. – 60% din nota la curs;
Evaluarea sumativă a unităților de curs/modulelor; proiecte individuale, test,
proiecte tehnologice, portofolii etc. – 40% din nota la curs;
Evaluarea finală la program: susținerea tezei de master.
Perspectivele profesionale pentru absolvenții acestui program de studii
universitare sunt deosebit de vaste. Absolventul se poate angaja:

Program de
activitate
Contacte

în instituții de învățământ general, în calitate de profesor de limba engleză și
franceză și/sau metodist;
în centre specializate în servicii educaționale, în calitate de profesor de
limba engleză și franceză și/sau metodist;
în direcții teritoriale de învățământ, în calitate de: specialist/
consultant/inspector/metodist pentru domeniul Limbi și literaturi străine.
Ocupații tipice conform CORM:
234103 Profesor în învățământul primar
233001 Profesor în învățământul gimnazial
235109 Metodist instituție de învățământ, cabinet (сеntru) metodic și de
studii
235110 Metodist instituții extrașcolare
Marți și Joi: 10.00 – 16.00
Programul de activitate este flexibil, zilele pot fi modificate, în funcție de cerere.
Coordonatorul programului:
Herța Lilia herta.lilia@upsc.md (+373) 69069045

