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engleză

Integrarea cursului în programul de studii:
Actualul Curriculum la disciplina Curs Practic de Limbă Engleză
II este adresat studenților anului I, ciclul Licență, studii cu frecvență
redusă.
Cursul Practic de Limbă Engleză II are ca scop familiarizarea
studentului la nivel începător cu normele de bază de comunicare orală
și scrisă in limba engleză. Scopul cursului este de a pregăti studenții
să corespundă standardelor internaționale corespunzătoare nivelului
A1.Cursul dat pune accent pe aptitudinea de a citi, a vorbi, a scrie.

Competenţe prealabile:
 Cunoştinţele de limbă engleză însuşite la disciplina Cursul practic
de limba engleză I, facilitează înţelegerea şi accesibilitatea temelor
propuse în sem.II, iar studenţii îşi vor consolida astfel baza
cunoştinţelor de limbă engleză și abilităţile de comunicare.
 Se recomandă ca studenţii să deţină la limba engleză nivelul de
competenţă lingvistică A1, partea I.
Competenţe dezvoltate în cadrul cursului:
1. Competențe comunicative

 Întelegerea textelor cu fraze simple care țin de temele studiate.
 Extragerea detaliilor specificate dintr-un text adaptat, cu tematică

studiată.
 Utilizarea vocabularului asimilat și structurile asimilate potrivite

pentru a vorbi in mod corect pe temele studiate.
2.Competențe socioculturale


Folosirea formulelor de adresare, politețe,salutare.



Formularea unei scuze, a unei permisiuni, formularea răspunsurilor
adecvate. Formule de încurajare, aprobare, încuviinţare.



Familiarizarea cu nume şi prenume tipice, nume de ţări, localităţi,
oraşe, nume de personalităţi.
3. Competențe de instruire

 Însuşirea şi dezvoltarea tehnicii de citire
 Dezvoltarea capacităţilor de (re)producere şi structurare a mesajelor
orale
 Formarea de deprinderi de lucru independent asupra temelor noi.
 Traducerea bilingvă a unor dialoguri/texte.






Finalităţile cursului:
Studenţii vor şti:
Să decodeze mesajul unui text scris sau oral
Să aplice regulile de citire
Să aplice vocabularul achiziționat în situații de comunicare
Să desprindă sensul global al diferitelor mesaje scrise;

 Să recunoască mărcile scrise ale categoriilor gramaticale
fundamentale;
 Să dovedească înţelegerea mesajului scris prin răspunsuri corecte la
întrebări şi prin rezolvarea corectă a exerciţiilor;
 Să utilizeze formelor de salut şi de politeţe.

Calendarul de desfăşurare a cursului:
Conținut

People & places
The text “My Town”
- using basic greetings and
phrases;
- asking & answering
questions about themselves
and other people( where they
live, things they have, people
they know);
- speaking about
occupations;
- asking people for things
and give people things;
- making short dialogues
concerning professions.
- understanding short,
simple texts;
- writing sentences and
simple phrases about
themselves & other people ;
- writing a paragraph about
him/herself and about his/her

Obiective de referință

N.ore
8

- Exprimarea sentimentului de
mulţumire şi recunoştinţă.
- Formularea unei scuze, a
unei permisiuni, formularea
răspunsurilor adecvate.
- Formule de încurajare,
aprobare etc.
- Modalităţile de identificare a
unei adrese: indicarea drumului,
orientarea în oraş, mijloacele de
transport urban.
- Să întrebe și să ofere
informații personale.
- Să înțeleagă mesajul unui
text și să selecteze detaliile din
el.
- Să folosească conjuncțiile
simple.
- să alcătuiască o descriere
simplă, în care să se prezinte
trăsături specifice, fizice şi
morale, ocupația unei fiinţe
reale, ale unui obiect cunoscut
(după formă, culoare, mărime,

future profession;
- handling numbers,
quantities, and times.
- Writing a personal CV
- The Imperative Mood
- Special questions
- Interrogative words
Daily Routine
The text ”My daily programme”
- Enriching the basic
vocabulary;
- Telling the time
- Talking about his/her daily
programme
- Writing sentences and
simple phrases about an
ordinary working day.
- Making dialogues on
everyday situations
- Work in pairs/groups
- Using phrases with like,
have etc.
- The use of the Article with
Uncountable Nouns
- Simple Past
Plans for Holidays
Text “Plans for Holidays”
- Enriching the basic
vocabulary;
- Using topical vocabulary to
describe plans for the holidays;
- Talking about personal
plans;
- Making a story based on a
picture using the newly
acquired vocabulary

utilizare, gust) .
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- Să extragă informația
esențială din textul citit.
- Să-și descrie ziua de lucru în
fraze simple și corecte.
- Să se poată exprima cei
place și ce nu.
- Să poată adresa și răspunde
la întrebări despre timpul
personal
- Să folosească tehnici simple
de deschidere, întreținere și
finalizare a unor conversații
scurte.

- să răspundă corect la
întrebările profesorului şi ale
colegilor, să reacţioneze adecvat
la diferite replici şi situaţii
comunicative;
- să reproducă succesiv
conţinutul unui text citit sau
studiat, respectînd elementele
constitutive de organizare ale
acestuia;
- să înţeleagă şi să
interpreteze corect comenzile
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- Working in groups: find
someone who…activity;
- Discussing plans for the
future.
- Describing a picture using
prepositions of place;
- The Future Simple
- Means of expressing
Futurity
- The use of the article with
Geographic Names

profesorului şi ale colegilor
referitor la orice tip de activitate
în clasă (lucru individual,
cooperare în grup, etc.).
- Să identifice relaţiile
semantice între lexeme
(sinonime, antonime, omonime,
derivare);
- Să reutilizeze informaţia
dintr-un text citit prin exerciţii
de extindere a lecturii.
- Să realizeze traducerea
corectă a diferitor tipuri de
enunţuri, acordînd o deosebită
atenţie corectitudinii decodării
sensului şi evitării calchierilor.
Total

24

Activităţi de lucru individual:
Tema

Conținutul

Dialogue
audition

Audierea dialogurilor pe diferite

2

Homework

Îndeplinirea unui anumit set de
exerciții lexico- gramaticale în baza
materialului învățat

12

3

Writing

Alcătuirea a 6 teme de conversație

12

Nr.
1

Nr. de
ore
12

teme lexicale, utilizînd – “Dialogues
for everyday use” part II

în baza lexicului și temelor studiate la
ore de contact direct
Total

36

1. EVALUĂREA FINALĂ
Evaluarea va fi în formă de examen oral. Se va lua în considerație
reușita din timpul semestrului la orele de contact direct, precum și
îndeplinirea temelor de acasă prevîzute pentru contact indirect.
Conținutul biletului examenului oral
1. Read and speak on the text
2. Answer the questions on the text
3. Speak on one of the suggested topics
Suggested topics
1. My native place
2. My working day
3. My day off
4. Plans for holidays
5. My summer vacation
6. Seasons and weather
Resurse informaţionale ale cursului :

Obligatorie:
1. E.Varzari și alții (2010), “ Essential English for Committed
Learners”, Chișinau “ Nova Prim”
2. N.Banaru și alții (2010), “ Build up your vocabulary”, Bălți
3. Dialogues for everyday use, (2010), part I, USA

Opţională:
1.

http://www.eslpod.com/website/show_all.php

2.

http://www.esl-lab.com/

3.

http://www.englishpage.com

