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I. PRELIMINARII   

          Didactica    DLS  II  F06.O052 este continuarea cursului didacticii limbii 

străine DLS I S05.O045, care se promovează după susţinerea practicii pedagogice, 

avînd drept obiectiv primordial înfăptuirea cercetării ştiinţifice în domeniul Didacticii, 

precum şi aprofundarea dezvoltării competenţelor de predare a limbii engleze, 

conform exigenţilor curriculare şi a Cadrului European comun de referinţe. Cursul e 

inspirat de principiile metodologice ale Institutului American de Limbi (ALI) sub 

eghida M.L. Freeman. Tehnologiile de predare propuse au drept obiective dezvoltarea 

competenţelor lingvistice, comunicative, interpersonale, socio-culturale şi 

metodologice ale elevilor. Cursul oferă un ajutor practic in cercetarea ştiinţifică, 

necesară  elaborării tezei de an la Didactică.  

              

 

 

II. OBIECTIVE GENERALE / STANDARDE ALE DISCIPLINEI 

 

1. Cunoaştere şi înţelegere 

- să se bazeze pe principiile de predare a limbilor străine; 

- să cunoască rolurile învăţătorului şi ale elevilor; 

- să dezvolte o gândire critică metodologică; 

- să conştientizeze rolul curriculumului în predarea limbii engelze; 

 

 

Aplicare 
- Să aplice tehnologii şi strategii noi de predare a limbii engleze, conform vârstei 

şi nivelului de achiziţionare a limbii; 

- să pregătească materiale didactice pentru predarea  diferitor  subiecte; 

- să folosească tehnologiile avansate de predare folosind tehnicile  ALI; 

- să aplice teoriile studiate în cercetarea ştiinţifică; 

 

3. Integrare 

- să prezinte lecţii aplicînd metodele studiate; 

- să participe la discuţia lecţiei; 

- să  transpună valorile general umane, personale şi sociale la lecţie; 

- să opereze cu noţiuni din cadrul teoriilor educaţionale studiate; 

- să dea dovadă de flexibilitate în predare; 

 

III.COMPETENŢE ŞI SUBCOMPETENŢE 

1. Competenţe manageriale 



 

4 

 

- estimarea rolului profesorului şi al elevului în condiţiile predării centrate pe 

student; 

- utilizarea tehnologiilor şi strategiilor noi de predare a limbii engleze, conform 

vîrstei şi nivelului de achiziţionare a limbii a elevilor; 

- aplicarea diverselor materiale didactice întru facilitarea asimilării eficiente a 

materialului; 

- utilizarea tehnicilor interactive: lucrul în grup şi perechi; 

- operarea cu noţiuni din cadrul principiilor curriculare; 

- flexibilitate în predare; 

2. Competenţe lingvistice 

- operarea cu principalele concepte, noţiuni şi terminologia lingvistică, conform 

Curriculumului;    

- actualizarea deprinderilor integratoare în predarea limbii engleze; 

- utilizarea diferitor metode  în predarea metalimbajului; 

- utilizarea  tehnicilor de predarea a vocabularului şi gramaticii; 

- combinarea logică a fenomenelor lingvistice cu situaţiile comunicative 

concrete; 

3. Competenţe acţional – strategice 

- aplicarea în practică a principiilor diferitor domenii curriculare 

- predarea diferitor subiecte luînd în consideraţie particularităţile şi strategiile 

diferitor metode de predare; 

- prognozarea rezultatelor anticipate; 

- utilizarea terminologiei din domeniul ştiinţelor educaţionale; 

- utilizarea tehnicilor ce ţin de dezvoltarea competenţelor metodologice ale 

elevilor; 

-  

4. Competenţe interpersonale 

- Prevenirea şi rezolvarea situaţiilor de conflict; 

- Valorificarea rolului lucrului în echipă; 

- Conlucrarea cu alţi membri ai echipei; 

 

                      5. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare 

- Autoaprecierea  performanţelor personale de predare; 

- Formarea profesională; 

- Valorificarea potenţialului elevilor pentru dezvoltarea personală şi 

autorealizare; 

- Adaptarea la condiţii noi de predare; 

- Orientarea în domeniul profesional; 

 

 

IV. SUGESTII  DE   EVALUARE A DISCIPLINE 
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Evaluări Curente: 

-    participări la seminare 

- prezentări orale 

- simulari de predare a lecţiilor (ciclul primar şi gimnazial) 

- lucrul individual - portofoliu (proiecte didactice, materiale didactice, aplicarea 

practică a subiectului cercetat) 

- autoevaluarea 

-  analiza lecţiilor prezentate de colegi 

Evaluări finale: Examen   

Conţinutul biletelor de Examinare: 

      1.Principii generale şi curriculare de predare a limbilor străine utilizînd una din 

metodele studiate. 

2. Utilizarea tehnicilor de formare a competenţelor de specialitate. 

      3. Valoarea ştiinţifică şi practică a subiectului cercetării realizate. 

 

V. DISCIPLINE ANTERIOR ABSOLVITE 

         - Didactica (DLS I  S05.O045) 

         - Practica pedagogică 

         -  Limba Engleză (Nivel C) 

 

VI. ADIMINISTRAREA MODULULUI DISCIPLINEI 

 

Codul 

modulul

ui / 

disciplin

ei în 

planul de 

învăţămâ

nt 

A

n 

de 

st

ud

ii 

S 

e 

m 

 

Numărul de ore Evaluarea Responsabil  

de modul / disciplină 

 

   Tot

al 

ore 

C S L     

LI 

Nr. 

De  

credi

t 

Form

a de 

evalu

are 

 

DLS  II   

F06.O052 

3 6 

 

 

              

106 18 - 28  58 

 

 

    

   4 

 

 

Ex 

 

 

Stella Gorbani,  

lector superior 
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VII. TEMATICA ŞI REPARTIZAREA ORELOR   

 

 

Nr                                              Tema  Prelegeri      Lab 

1  

Strategii de cercetare ştiinţifică în Didactică. 

Instrucţiuni metodice pe marginea cercetării 

ştiinţifice şi elaborării tezei de an.  

 

     2          10                 

2.  

Dezvoltarea modelelor psiholingvistice şi a 

abilităţilor vorbirii orale 

 

    2          2 

3.  

Metode de integrare in predarea limbii 

engleze. 

   

     2          2        

 

4.  

Predarea bazată pe temă (Theme -Based 

Teaching) 

 

     2          2      

     

5.  

Predarea bazată pe sarcină (Task-Based 

Teaching) 

Principii şi tehnologii de predare prin metoda dată 

 

     2           2           

6.  

 Predarea bazată pe conţinut (Content Based 

Teaching) 

  

     2           2   

         

7.  

Tehnologii de predare a comunicării Metodele: 

Communicative Language Teaching       si                        

Community Laguage Learning 

 

     2           2     

       

8.  

Teoriile Institutului American de Limbi. 
Metoda: Grammar- Translation. Metoda audio-

linguală. Direct Method, principii şi strategii. 

 

     2           2           

9               



 

7 

 

Particularităţi de predare a limbii engleze 

elevilor de diferite virste Metodele: Silent Way, 

Sugestopedia, Total Physical Response                                                

 

  2   4       

     

 

Total 

   

    18 

        

  28     

 

VIII.    Conţinuturi şi Obiective de referinţă   

 

 

             Obiective de 

referinţă 

 

                    

                                Conţinuturi 

 

Nr.ore 

prelegeri 

 

Nr.ore 

laborator 

- să conştientizeze 

rolul cercetării 

ştiinţifice. 

- să aplice in cercetarea 

sa experienţa  de 

predare acumulată la 

practică. 

- să studieze literatura 

la temă. 

- să facă concluzii  

concrete în baza 

cercetării efectuate. 

 

1. Strategii de cercetare 

ştiinţifică în Didactică. 

Metode de cercetare 

Studierea literaturii la temă 

Elaborarea planului de cercetare 

Elemente de cercetare 

Structura lucrării 

Formularea concluziilor 

Formatul lucrării 

 

     2  

 

     10 

-să indentifice 

caracteristicile 

lingvistice ale vorbirii 

orale. 

-să conştientizeze rolul 

cunoaşterii 

particularităţilor 

psihologice în predarea 

vorbirii orale. 

-să dezvolte abilităţi de 

predare a vorbirii 

orale. 

-să proiecteze o lecţie 

de predere a vorbirii 

orale pentru clasele 

2. Dezvoltarea modelelor 

psiholingvistice şi  a 

abilităţilor vorbirii orale 

Conţinutul predării vorbirii orale la 

lecţia de limbă engleză. 

Caracteristicile lingvistice şi 

psiholingvistice ale vorbirii orale. 

Dificultăţi în predarea vorbirii orale. 

Dezvoltarea competenţelor şi 

subcompetenţelor  vorbirii orale. 

Strategii şi tehnologii de dezvoltare a 

vorbirii orale. 

Elaborarea unui proiect.  

 

     2         2 
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primare şi una pentru 

clasele gimnaziale. 

-să determine 

obiectivele lecţiei. 

 

-să conştientizeze rolul 

integrării celor patru 

deprinderi la orele 

practice. 

-să identifice tipurile 

de activităţi conform 

clasificării. 

-să manifeste abilităţi 

de analiză a exerciţiilor 

din manualele şcolare. 

-să compună obiective 

ale lecţiei bazate pe 

integrarea celor patru 

deprinderi 

3. Metode de integrare in predarea 

limbii engleze.  

  

Integrarea audierii, citirii, scrisului, 

vorbirii orale la orele de limbă 

engleză. 

Predarea centrată pe conţinut, temă, 

experiment, text.  

Metode de integrare. 

Analiza exerciţiilor din manualele 

şcolare. 

 

      2        2 

-să identifice 

principiile metodei 

PBT. 

-să aplice  metodele 

PBT în predarea unei 

anumite lectii din 

Magic English  2-4. 

-să elaboreze un 

proiect didactic 

aplicănd metoda dată. 

 

4.Predarea Bazată pe Temă 

(Theme -Based Teaching) 

- Pricipiile PBT.  

- Conţinuturile PBT, conform 

Curriculumului la Limba Străină. 

- Metode de aplicare a PBT la 

lecţia de limbă engleză 

- Elaborarea unui proiect în 

baza metodei date. 

      2 

 

 

     

     2 

 

 

 

 

 

 

 

-să diferenţieze 

particulari-tăţile 

Predării bazate pe temă 

şi particularităle 

Predării bazate pe 

sarcină. 

 

-să dezvolte abilităţi de 

aplicare a metodelor 

PBS. 

-  

5. Predarea bazată pe sarcină 

(Task-Based Teaching )(PBS) 

 

- Integrarea celor 4 competenţe 

de limbă prin metodele PBT şi PBS. 

Conţinuturile predării, aplicănd 

metoda PBS. 

- Principiile PBS. 

- Strategii de dezvoltare a 

abilităţilor de limbă prin PBS. 

      2         2 
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-să elaboreze un 

proiect didactic 

aplicând Preadrea 

bazată pe sarcină 

pentru classa 6. 

- Elaborarea unui proiect în 

baza metodei date. 

 

 

-să conştientizeze rolul 

PBC. 

-să ideentifice 

activităţile aplicate la 

PBC. 

-să dezvolte abilităţi de 

folosire a metodelor 

PBC 

-să compună un proiect 

didactic ce ţine de 

PBC. pentru clasele 5, 

7, 9. 

 

 

6.Predarea Bazată pe Conţinut 

(Content-Based Teaching) PBC 

- Avantajele metodei: Content-

Based Teaching. 

- Problemele utilizării metodei  

PBC. 

- Tehnologii de predre prin 

metoda dată.  

- Elaborarea unui proiect în 

baza metodei date. 

 

 

       2         2 

 

-să conştientizeze rolul 

competenţelor 

comunicative în cadrul 

predării limbii engleze. 

-să utilizeze tehnici ce 

ar contribui la 

dezvoltarea  

competenţelor 

comunicative la lecţie. 

-să elaboreze un 

proiect de lecţie ce 

cunţine principii de 

predare a comunicării. 

 

7.  Tehnologii de predare a 

comunicării 

Conţinuturile predării comunicării. 

2. Principiile curriculare de 

predare a comunicarii.  

3. Dezvoltarea competenţelor 

comunicative la lecţia de limbă 

engleză 

- Tipurile de competenţe: 

competenţe transversal-cheie, 

competenţe specifice specialităţii. 

- Particularităţile competenţelor 

comunicative: competenţe 

lingvistice, comunicative, socio-

cilturale. 

        2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2 
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-să identifice 

principiile IAL. 

 

-să aplice  metodele în 

predarea unei anumite 

lectii din Magic 

English  2-4. 

-să utilizeze metodele 

date în predare 

-să argumenteze 

alegerea metodelor 

date. 

8. Teoriile Institutului American 

de Limbi. Principiile metodei: 

Grammar-Translation. Tehnici de 

predare. 

 Metoda audio-linguală. 

Metoda:  Direct Method, principii şi 

strategii 

    2                      2 

-să deosebească 

metodele şi 

particularităţile 

predării limbii străine 

elevilor de diferite 

vîrste. 

-să conştientizeze rolul 

materialului didactic în 

clasele primare. 

-să identifice metode 

de predare a limbii 

engleze nivelului 

intermediar de 

achiziţionare a limbii 

(cl 5-7). 

-să proiecteze doua 

lecţii (una pentru 

clasele primare, alta 

pentru clasele 5-9). 

 

9.Particularităţi de predare a 

limbii engleze elevilor de diferite 

vîrste 

 

- Rolul particularităţilor  de 

vîrstă  în achiziţionarea limbii 

engleze. 

- Nivele de achiziţionare a 

limbii (începători, intermediari, 

avansati). 

- Tehnologii de predare a limbii 

engleze elevilor claselor primare 

- Strategii de predare a limbii 

engleze nivelului intermediar de 

achiziţionare a limbii (cl.5-9). 

-  

       2           4 

- Total         18       28 
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   IX.      LUCRUL INDIVIDUAL A STUDENŢILOR      

 

 

Nr                               Tema  Conţinutul Timp    

Termen 

1  

Strategiile  cercetării ştiinţifice şi 

eleborării tezei de an la 

Didactică  

1.Studierea bibilografiei 

la temă 

2. Elaborarea planului 

de cercetare 

3.Selectarea materialului 

factitiv pentru cercetare 

4. Analza şi sinteza 

materialului 

5. Elaborarea tezei 

   

30 

2. Dezvoltarea modelelor 

psiholingvistice şi  a abilităţilor 

vorbirii orale 

 

 

   1. Pregătirea pentru 

seminar 

2.Elaborarea proiectului 

didactic   

3.Elaborarea 

materialelor didactice  

4.Pregătirea pentru 

predarea lecţiei   

4 

3. Metodile moderne de predare a 

limbii engelze: Teoriile 

Institutului American de predare 

a limbii engleze. 

 

1.Pregătirea pentru 

seminar  

2.Elaborarea 

materialelor didactice 

3.Pregătirea pentru 

predarea lecţiei 

 2 

4.  

Predarea bazata pe Temă 

 

1. Pregătirea pentru 

seminar   

2.Elaborarea materialelor 

didactice    

3.Pregătirea pentru 

predarea lecţiei 

 2 

5  

Predarea bazată pe sarcină 

Principiile şi tehnologiile de 

predare prin metoda audio-

linguală 

1. Pregătirea pentru 

seminar 

2.Elaborarea proiectului 

didactic   

3.Elaborarea 

materialelor didactice 

4.Pregătirea pentru 

 4 
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predarea lecţiei    

6 Predarea bazată pe conţinut 

 

1. Pregătirea pentru  

seminar 

2.Elaborarea proiectului 

didactic   

3.Elaborarea 

materialelor didactice    

 4 

7 Tehnologii de predarea a 

comunicarii 

Metoda: Communicative language 

Teaching 

Metoda: Community Laguage 

Learning                               

1. Pregătirea pentru 

seminar 

2.Elaborarea proiectului 

didactic   

3.Elaborarea 

materialelor didactice 

4.Pregătirea pentru 

predarea lecţiei   

 6 

8 Particularităţi de predare a 

limbii engleze elevilor de diferite 

virste 

 

1.Pregătirea pentru 

seminar 

2.Elaborarea proiectului 

didactic   

3.Elaborarea 

materialelor didactice  

4.Pregătirea pentru 

predarea lecţiei      

 4 

Total  

 

        56 ore 

 

 

 

 

X. LISTA  INTREBĂRILOR  DE  EXAMEN 

1. Comment on the history of Modern approaches in TEFL. 

2. Comment on the principles of Theme Based Teaching. 

3. Bring examples of activities used in  Theme Based Teaching. 

4. Explain the peculiarities of the Audio-Lingual method in TEFL. 

5. Comment on the princliples of the Audio-Lingual method. 

6. Bring examples of strategies and techniques of the Audio-lingual Method. 

7. Peculiarities of teaching English using Content- Based Teaching. 

8. Principles of Content-Based Teaching. 

9. Comment on differences between Content- Based Teaching and Theme- Based 

Teaching. 

10. Bring examples of Strategies and techniques of  using Task- based Teaching.  
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11. Explain which are the advantages of integrating the four language skills. 

12. Speak about teaching oral speech skills. 

13. Principles of teaching oral speech. 

14. Comment on strategies and techniques for teaching oral speech skills. 

15. Total Physical Response: advantagies and disadvantages. 

16. Practical activities using TPR. 

17. Comment on principles of TPR.  

18. Community Language Learning: historical backgroud. Pecularities. 

19. Comment on principles of CLL. 

20. Bring examples of practicies of CLL. 

21. Communicative language Teaching: Peculiarities and Roles. 

22. Give examples of Differences between CLA nad CLL. 

23. Bring examples of techniques that are characteristic of the CLA. 

24. Comment on the principles of CAL. 

25. Speak about the new things that you have learned from course paper writing.  

26. Comment on principles of teahcing comunication skills. 

27. Peculiarities of teaching English to students of different levels of Language 

aquisition.  

28. Developing communicative competencies in TEFL. 
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