
   Moto: „Cel care nu cunoaște limbi străine   
nu știe nimic despre propria lui limbă”   

Johann Wolfgang von Goethe  

Din totdeauna, studiul limbii a stat la baza cunoașterii lumii. Învățăm și ne dezvoltăm prin limba pe care o 

vorbim fie de la naștere, fie pe parcursul vieții. În lumea noastră ghidată de conceptul de globalizare, 

cunoașterea și abilitatea de comunicare în limbile maternă și cele străine reprezintă un avantaj incontestabil. 

Astfel se confirmă ideea afirmației: „Omul trăiește atâtea vieți câte limbi cunoaște”.  
Conform Curriculumului disciplinar la orele de limba și literatura română și rusă,  limba engleză și limba 

franceză se studiază aprofundat nu doar din punct de vedere lingvistic, ci și dimensiunea comunicațională și 

culturală în care s-a născut și se dezvoltă limbile respective. În așa mod, elevii noștri au posibilitatea de a-și 

cizela abilitățile comunicative în limbile nativă și străine.  

 Pe lângă disciplinele clasice de studiere ale limbilor (limba și literatura română, limba și literatura 

rusă, limba engleză și limba franceză), în programele de studii ale CEEF sunt incluse și unitățile de 

curs: Tehnici de comunicare, Limba engleză de afaceri, Limba franceză de afaceri, Limba engleză 

aplicată în domeniul TIC, Limba franceză aplicată în domeniul TIC.  

 Relațiile umane se construiesc prin comunicare. Comunicarea și organizarea sunt cele două stări ce 

caracterizează, în general, orice organism viu. O instituție, o întreprindere, societatea în ansamblul ei 

se construiește și se menține traversând numeroase procese și rețele de comunicare. Cursul Tehnici de 

comunicare aduce elevilor o serie de cunoștințe, care țin de conceptul de comunicare, conceptul de 

informație, componentele comunicării și nivelurile de comunicare. Un rol deosebit este atribuit 

formării abilităților în vederea comunicării interpersonale verbale și nonverbale, adresării orale, 

abordării situațiilor de tip „întrebări și răspunsuri”, improvizarea etc.  

 Studierea acestei unități de curs va contribui la formarea şi dezvoltarea de competenţe profesionale 

comunicative: - cunoștințe faptice, principii, procese și concepte cunoștințe elementare despre 

aspectele generale ale comunicării umane; - determinarea tipurilor comunicării și a situațiilor specific 

ale comunicării;  

Curricula Limba engleză/Limba franceză aplicată în domeniul TIC vin să suplimenteze competențele 

profesionale obținute la specialitățile Administrarea aplicațiilor web, Administrarea bazelor de date, 

Programare și analiza produselor program, Rețele de calculatoare și Calculatoare, prin dezvoltarea 

la elevi a unui sistem de competențe lingvistice și comunicative în baza intereselor și nevoilor lor 

educaționale din primul an de studii. Având în vedere tendințele de dezvoltare ale sectorului TIC, 

importanța acestuia pentru creșterea competitivității economice a Republicii Moldova, conștientizăm 

faptul că limba engleză (și franceză, în spațiul francofon) sunt baza comunicării internaționale și factor 

cheie pentru o carieră de succes în era globalizării și a tehnologiilor informaționale. Or, pentru 

învățământul profesional tehnic, curricula Limba engleză/Limba franceză sunt distincte pentru 

specialitățile TIC, ceea ce va contribui semnificativ la îmbunătățirea calității pregătirii specialiștilor 

în domeniul învățământului profesional tehnic postsecundar și postsecundar terțiar.   


