FIŞA DISCIPLINEI
Denumirea cursului: Limba franceză II
Codul cursului în planul de studii: G.02.O.013,
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umanistice și limbi moderne
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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii
Cursul de lecții Limba franceza II este predestinat studenților ciclului I (universitar) cu scopul de ai familiariza cu
noțiunile lingvistice generale privind înțelegerea și producerea orală și scrisă la teme vizând aspecte din viața
cotidiană, însușirea terminologiei militare, formarea deprinderii de a citi literatura de specialitate, de a selecta
informația necesară, de a interpreta și a formula în baza textului citit sau a secvenței audiate, propriile enunțuri.
Prezentarea cursului se realizează prin expunere orală în cadrul lecțiilor de laborator.
Competențe dezvoltate în cadrul cursului
Competențe generale:
de a menține conversații scurte prin întrebări și răspunsuri;
de a înțelege fraze familiale legate de necesitățile zilnice pentru supraviețuire;
de a citi ușor texte autentice care pot include descrieri de persoane, locuri și obiecte;
de a participa la luarea de decizii obiective, justificate, suportate de opinii în limba franceză.
de a-și dezvolta abilități de-a interacționa și comunica în această limba;
de a acționeze autonom și creativ în diverse situații de viață;
de a manifesta o gândire critică și de a da dovadă de responsabilitate înaltă;
de a fie motivați de studiul limbii și a vocabularului specific domeniului militar;
Competențe specifice:
de a înțelege ideile principale a unei discuții sau prezentări legate de tematica profesiei sale;
de a caracteriza armate și tehnicii militare de circulație națională și internațională din diverse
perspective;
de a-și crea o viziune de ansamblu asupra sistemului militar francez;
de a scrie corespondentă formală și documente pe tematica profesională militară;
de a opera cu documentele specifice domeniului;
de a identifica metode de cooperare și dialog cu militari străini, francezi, în vederea rezolvării cu
succes a misiunilor;
de a promova valorile naționale și militare, respectând Constituția și legile tarii pe plan național și
internațional;

Finalități de studii ale cursului
La nivel de aplicare studenții vor capabili:
să se informeze despre aspectul fizic al unei persoane;
să se caracterizeze;
să caracterizeze pe cineva;
să dea și să primească sfaturi, ordine;
să exprime reguli;
să prezinte militarul exemplar;
să vorbească despre angajamentul militar;
să vorbească despre responsabilitatea profesionala;
să vorbească despre cariera unui ofițer;
să ceară și să ofere noutăți;
să vorbească la telefon;
să propună, sa accepte si să refuze o ieșire;
să-și prezinte familia și să vorbească despre ea;
să anunțe un eveniment;
să felicite pe cineva;
să facă o comanda la restaurant;
să realizeze corect acordul între adjectiv și cuvântul determinat;
sa folosească imperativul pentru a da sfaturi și ordine;
să utilizeze pronumele tonice;
să folosească corect formele verbuluivouloir;
să foloseascăstructurile interogative;
să potrivească corespunzător adjectivele posesive;
să folosească expresia ce indica obligația ilfaut+infinitiv;
să potrivească adjectivele demonstrative cu substantivele determinate;
să folosească corect prepozițiile a / de in numele felurilor de mâncare ;
să foloseascăexpresia ce indică cantitatea;
să utilizeze articolele partitive;
să cunoască vocabularul ce ține de echipamente, vehiculele și gradele militare.
să cunoască vocabularul legat de produsele alimentare, felurile de mâncare franceze și
moldovenești.
Condiții prerechizit: pentru studierea cursului Limba Franceza IIeste necesară o inițiere în studiul limbii
franceze, nivelul A1 conform cerințelor CECRL.
Teme de bază: Unité 1. Devenir soldat. L’équipement du soldat. La belle tenue militaire. Le comportement du
bon soldat. Le code militaire. Pourquoi s’engager? Quel soldat êtes-vous? La vie de famille. Une armée, des
armées. Unité. 2. L’organisation militaire. Êtes-vous officier? La carrière militaire de ... Focus sur l’armée de
terre. Pour une defence absolue. Au P.C. du régiment. Armées magazine. Quartier libre : Sortir
Strategii de predare-învățare: lecții de laborator, lucrări individuale, consultații.
Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, proiecte etc.
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%) si curente (60%).
Bibliografie selectivă:
1. Alter Ego (manuel et cahier d’exercice), édition Hachette 2006
2. Alter Ego Plus (manuel et cahier d’exercice), édition Hachette 2012
3. En avant (manuel et cahier d’exercice), édition PEFC 2012
4. Communication progressive du français. Editions Clé international 2004
5. Grammaire progressive du français. Editions Clé international 2001
6. Vocabulaire progressif du français. Editions Clé international 2003
7. Armées d’aujourd’hui (revue française pour les militaires)
8. www. tv5monde.com (apprendre la langue française)
9. www.rfi.fr / langue française
10. www.rts.ch /géopolitis
11. www.wikipedia.org
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