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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii
Cursul de lecții Limba Engleză 2 este predestinat studenților ciclului I (universitar) cu
scopul de a studia limba engleză la nivel uzual. Acest proces are loc în strictă dezvoltare și
îmbinare cu activități comunicative ale studierii limbii străine ca instrument de comunicare
plurideminsională. De asemenea, cursul dat presupune familiarizarea studenților cu
terminologia militară engleză caracteristică domeniului militar și necesară pentru participare
la exerciții militare naționale și internaționale. Prezentarea cursului se realizează prin
expunere atât orală cât și scrisă, punîndu-se accent pe cele patru competențe lingvistice:
comunicarea orală, comunicarea în scris, citirea și înțelegerea textelor, receptarea orală a
mesajelor. Cursul este divizat în 30 săptămâni, a câte 2 ore academice în fiecare săptămână.
Competențele dezvoltate în cadrul cursului
Competențe generale:
- Capacitatea de a înțelege, exprima și interpreta gânduri, sentimente și fapte, în formă
scrisă și orală, într-o diversitate de contexte socio-culturale, în funcție de nevoile sau
dorințele studentului.
- Însușirea unui vocabular de aproximativ 200 unități lexicale la finele fiecărei ședințe.
- Utilizarea deprinderelor de comunicare în limba engleză în situații simple și concrete.
- Cunoașterea normelor gramaticale de formulare a unui mesaj în formă orală și scrisă.
- Raportarea celor învățate la viața personală.
- Relatarea în propoziții simple a unor aspecte despre oameni, fapte, evenimente, etc.
- Cunoașterea elementelor de cultură a Statelor Unite ale Americii.
- Sesizarea unor asemănări și diferențe între limba și cultura studiată cu limba maternă.
Competențe specifice:
- Pronunțarea unui ansamblu limitat de expresii și cuvinte memorizate în variantă
comprehensibilă.
- Înțelegerea expresiilor și propozițiilor scurte și simple, cu caracter familiar și uzual,

referitoare la nevoile personale zilnice și situațiile de supravețuire.
- Înțelegerea formulărilor concrete, întrebărilor și răspunsurilor simple, precum și
conversațiile foarte simple.
- Crearea unui limbaj de comunicare prin combinarea și recombinarea elementelor de
vorbire familiare și memorate.
- Începerea, menținerea și încheierea unei conversații simple prin utilizarea întrebărilor și
răspunsurilor simple și scurte despre situații uzuale zilnice.
- Înțelegerea sensului de bază al textelor simple care conțin modele structurale și de
vocabular de o mare frecvență.
- Identificarea detaliilor specifice prin lecturarea atentă și selectivă.
- Redactarea mesajelor ce satisfac nevoile sociale esențiale.
- Exprimarea în scris intenția de bază prin intermediul unor propoziții sau fragmente
simple, folosind cuvinte de legătură uzuale.
Competențe profesionale:
- Implementarea informației acumulată la exerciții militare naționale și internaționale, din
țară și de peste hotare.
Competențe transversale:
- Utilizarea terminologiei militare necesară cooperării și dialogului cu grupul militar în
vederea rezolvării misiunilor cu succes.
- Promovarea valorilor naționale și militare pe plan național și internațional.
Finalitățile de studii ale cursului
La nivel de aplicare studenții vor:
- Utiliza expresii și propoziții scurte și simple cu caracter familiar, uzual și militar,
referitoare la nevoile personale zilnice și situațiile de supravețuire.
- Solicita și oferi onformații legate de viața cotidiană, proviniența obiectelor și persoanelor,
abilitatea sau inabilitatea unei persoane de a îndepleni o acțiune.
- Determina ideea unui text simplu și explica cum este suportată de detaliile cheie.
- Menține conversații prin utilizarea întrebărilor și răspunsurilor scurte și simple despre
situații uzuale zilnice.
- Folosi dezinvolt limba engleză atât în mediul militar cât și în viața cotidiană.
La nivel de integrare studenții vor:
- Realiza scurte prezentări orale despre sistemul militar al Statelor Unite ale Americii.
- Stabili diferențele și asemănările dintre rangurile militarilor din RM și SUA.
- Relata despre importanța pistei cu obstacole pentru un student militar.
- Dezvolta constant și în permanență abilitățile de a interacționa și comunica în limba
engleză.
- Argumenta importanța cunoașterii limbii engleze în domeniul militar și la nivel
internațional.
Condiții prerechizit: pentru studierea cursului Limba engleză 2 este necesară inițierea în
cursul Limba Engleză 1.
Teme de bază: They eat lunch every day. Where are you going. Who knows the answer?
Where do they study? When does the bus leave? Where are you from? Sgt Brown was here

today. Cpt Wilson is in the army. Where were you yesterday? Sports and fitness. We
studied English yesterday. Did you take a break? What is she wearing? You must salute the
general. How much is this shirt? Present Simple tense. The adverbs of frequency. Past
Simple Tense. Modal verbs: can, may, must. Demonstrative adjectives. Irregular verbs.
Means of transport. Months of the year, seasons, hour, minute, second. Military jobs. The
assault courses in the National Army. Sports and games.
Strategii de predare-învățare: lecții de laborator, lucrări individuale, consultații, predareînvățare inductivă și deductivă, brainstorming, jocul de rol, traducerea, prezentare, practică,
producere, suggestopedia, dezbateri, etc.
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, e teze/proiecte etc.
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și calităţii
lucrului individual al studentului pe parcursul semestrului (20%).
Bibliografie selectivă:
1. American Language Course, Nonintensive V1, Student text, April 2002
2. American Language Course, Nonintensive, V1, Student Homework text, April 2002
3. American Language Course, Nonintensive, V1, Listening text, April 2002
4. Simon Mellor Clark, Campaign, English for the military, Student’s book, Macmillan
2004
5. Louis Harrison, Campaign, English for the military, Grammar practice, Macmillan 2004
6. Campaign, Dictionary of Military Terms, Macmillan 2004
7. Breakthrough, Student’s book. Ministry of Defence of teh Czech Republic, 2005.
8. Dictionary for learners of English, Oxford Wordpower, Oxford University Press 2004.
9. Command English. Student’s book. Longman 1994.
10. Liz and John Soars. Headway. Elementary Student’s book. Oxford University Press.
11. Liz and John Soars. Headway. Elementary Student’s workbook. Oxford University
Press.
12. Christina Latham-Koening, Clive Oxenden. English File. Elementary student’s book.
OUP 2012
13. Christina Latham-Koening, Clive Oxenden. English File. Elementary student’s
workbook. OUP 2012
14. www.campaignmilitaryenglish.com
15. www.bbc.co.uk
16. www.cnn.com
17. www.netflix.com
18. www.kahoot.com
19. www.quizlet.com
20. www.stanag6001.com
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