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Preliminarii

Documentele de politici educaţionale din Republica Moldova cu privire la dezvolta-
rea învăţământului vocaţional tehnic, cum ar fi Strategia naţională de dezvoltare Moldo-
va – 2020, aprobată de Parlamentul Republicii Moldova prin Legea nr. 166 din 11 iulie 
2012, şi Strategia de dezvoltare a învăţământului vocaţional tehnic pe anii 2013-2020, 
aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 97 din 1 februarie 2013, identifică drept priori-
tate ”racordarea sistemului educaţional la cerinţele pieţei forţei de muncă, în scopul 
sporirii productivităţii forţei de muncă şi majorării ratei de ocupare în economie” şi 
stăruie asupra elaborării şi implementării unor curricula bazate pe formarea şi dezvol-
tarea competenţelor profesionale. În acest context, comunicarea în limba engleză este 
o necesitate în pregătirea viitorilor specialişti în domeniul profesional tehnic, determi-
nată de imperativul de a forma un specialist competent în mânuirea registrului lingvis-
tic tehnic, pentru afirmarea sa în calitate de interlocutor şi profesionist iscusit.

Având în vedere tendinţele de dezvoltare a sectorului TIC, importanţa acestuia pentru 
creşterea competitivităţii economice a Republicii Moldova, conştientizând faptul că limba 
engleza este limba de bază a comunicării internaţionale şi factor-cheie pentru o carieră de 
succes în era globalizării şi a tehnologiilor informaţionale, și deoarece curriculumul Limba 
engleză pentru învăţământul profesional tehnic, introdus în anul de studii 2017-2018, propu-
ne doar 10 ore (+4 individuale) pentru unitatea de învățare Ştiinţă şi tehnologie, considerăm 
că un curriculum distinct pentru specialităţile TIC va contribui semnificativ la îmbunătăţirea 
calităţii pregătirii specialiştilor în domeniu în învăţământul profesional tehnic postsecundar 
și postsecundar nonterțiar.  De asemenea, curriculumul Limba engleză aplicată în domeniul 
TIC are un conţinut modern, este actual, util, aplicabil, dat fiind faptul că integrează abordări 
inovatoare de predare – constructivistă, interdisciplinară și comunicativă, cu accent pe fo-
losirea diverselor tehnologii educaționale în procesul de predare, învățare și evaluare. Va-
rietatea de instrumente web propuse de autori sunt indispensabile unor lecţii interactive, 
interesante, corelate direct cu conţinuturile curriculare ale disciplinelor TIC.

Curriculumul Limba engleză aplicată în domeniul TIC vine să suplimenteze competen-
ţele profesionale obţinute la specialităţile Administrarea aplicaţiilor web, Administrarea 
bazelor de date, Programare şi analiza produselor program, Reţele de calculatoare și Calcu-
latoare, prin dezvoltarea la elevi a unui sistem de competenţe lingvistice şi comunicative 
în baza intereselor şi nevoilor lor educaţionale din primul an de studii.



�

Curriculum pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar terțiar

Curriculumul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Cadrului European Co-
mun de Referinţă pentru Limbi (CECRL) şi ale documentelor strategice de politici nomi-
nalizate mai sus, fiind orientat spre necesităţile de formare iniţială şi continuă ale cadrelor 
cu studii profesionale tehnice în domeniul comunicării în limba engleză de specialitate, 
formulate de instituţiile ce activează în sfera TIC. Documentul vizează complexul integrat 
de predare-învăţare-evaluare, respectând toate cerinţele faţă de un document curricular 
care îşi propune să le ofere elevilor posibilitatea de a-şi aprofunda cunoştinţele de spe-
cialitate, facilitând implicarea acestora în domeniul profesional prin depăşirea barierelor 
comunicative şi lingvistice.

Mai mult decât atât, curriculumul poate fi folosit şi ca un document reglator, întrucât 
pune accentul pe acumularea de informaţii în sine pentru sine, pregătind elevii să achizi-
ţioneze în mod independent cunoştinţele şi capacităţile cerute, motivându-i, astfel, pen-
tru conștientizarea necesității şi funcţionalității acestora în baza cerinţelor pieţei muncii 
din domeniul TIC din Republica Moldova.

Beneficiarii direcţi ai documentului sunt:
• profesorii de limba engleză care activează în învăţământul profesional tehnic 

postsecundar, cu o pregătire teoretică corespunzătoare, pentru care acest curri-
culum va servi drept suport semnificativ în proiectarea şi realizarea unui demers 
didactic adecvat şi eficient în formarea iniţială a cadrelor din domeniu;

• autorii de manuale şi ghiduri metodologice;
• elevii colegiilor şi centrelor de excelenţă cu profil tehnic în domeniul TIC, care vor 

avea posibilitatea de a-şi consolida cunoştinţele lingvistice de specialitate prin 
faptul că vor fi invitaţi să participe în mod activ, interactiv în demersuri didactice 
de simulare a unor situaţii profesionale din domeniu.
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Cadrul conceptual

Curriculumul Limba engleză aplicată în domeniul TIC are la bază domenii ca: educaţia 
profesională, axată pe nivelul patru de calificare profesională, conform Cadrului 
Naţional al Calificărilor, precum și educaţia lingvistică şi comunicativă, care contribuie 
la pregătirea unor cadre calificate. Cursul are scopul de a forma la elevi competenţe de 
comunicare coerentă în limba engleză în contexte profesionale (cunoştinţe + abilităţi + 
atitudini), solicitate de domeniul de activitate şi de piaţa muncii în sfera TIC.

Conform Cadrului Naţional al Calificărilor,  cunoştinţă semnifică rezultatul asimilării de 
informaţii prin învăţare. În contextul cursului vizat, cunoştinţele reprezintă ansamblul de 
fapte, teorii şi practici componente ale limbii engleze aplicate în domeniul de muncă sau 
de studii TIC. În documentul respectiv, cunoştinţele sunt descrise ca fiind teoretice şi/sau 
faptice. 

Termenul de abilitate înseamnă capacitatea de a utiliza cunoştinţele lingvistice, 
metodologice şi socio-/pluri-/culturale în scopuri de execuţie a sarcinilor profesiona-
le sau de rezolvare a problemelor de meserie prin intermediul comunicării în limba 
engleză.

Prezentul curriculum defineşte termenul  de competenţă ca un ansamblu/sistem inte-
grat de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini personale, sociale şi metodologice 
acumulate de elevi prin învăţare şi mobilizate în situaţii de muncă sau de studiu, în ve-
derea dezvoltării profesionale şi personale. În Cadrul Naţional al Calificărilor, competenţa 
este descrisă din perspectiva responsabilităţii şi autonomiei.

Prezenta concepţie a curriculumului se bazează pe o serie de repere epistemologice, 
care presupun nu doar stăpânirea conţinuturilor şi noţiunilor incluse în curriculum, dar şi 
implementarea eficientă a conţinuturilor în situaţii reale de viaţă profesională.

Curriculumul se conformează Planului de învăţământ aprobat de Ministerul Educaţi-
ei, Culturii și Cercetării pentru următoarele specialităţi din colegii şi centre de excelenţă: 
Administrarea aplicaţiilor web, Administrarea bazelor de date, Programare şi analiza produ-
selor program, Reţele de calculatoare și Calculatoare.

Scopul major al cursului la nivel de învăţământ profesional tehnic postsecundar este 
de a-i determina pe elevi să facă faţă majorităţii situaţiilor de comunicare pe teme famili-
are şi de activitate profesională din domeniul TIC, folosind texte simple şi coerente, adică 
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să atingă, potrivit descriptorilor CECRL la Limbi străine I, nivelul B1 la toate tipurile de 
competenţe în comprehensiune, producere/interacţiune, oral şi scris.

Obiectivele majore ale curriculumului vizează:
• dezvoltarea capacităţilor intelectuale ale elevilor, a disponibilităţilor afective şi a 

abilităţilor practice de comunicare în limba engleză aplicată în domeniul TIC;
• demonstrarea gândirii creative prin formarea şi utilizarea unor deprinderi de ju-

decată critică, prin ameliorarea unor strategii proprii de rezolvare a problemelor;
• folosirea diverselor modalităţi de comunicare în situaţii reale prin utilizarea de-

prinderilor de comunicare variată;
• dezvoltarea capacităţii de adaptare la diferite situaţii;
• dezvoltarea capacităţilor de investigare;
• construirea unui set de valori individuale şi sociale, care să orienteze comporta-

mentul şi să consolideze cariera persoanei.

Principiile de elaborare a curriculumului

Concepţia curriculumului se fundamentează pe variate principii de proiectare-realiza-
re atât a procesului de instruire profesională, cât şi a procesului didactic la limbile străine, 
printre care vom menţiona:

• Principiul integralităţii – reflectă esenţa conceptuală a abordării modulare şi con-
stituie norma de bază utilizată în stabilirea elementelor de structură ale curriculu-
mului şi a interdependenţei funcţionale a acestora;

• Principiul priorităţii funcţionale – stabileşte sistemul prioritar de competenţe şi de 
selectare a conţinuturilor din perspectiva ponderii demersului educativ;

• Principiul flexibilităţii şi receptivităţii faţă de cerinţele pieţei muncii – presupune 
atât o stabilitate relativă a prevederilor curriculare, cât şi o deschidere faţă de ino-
vaţiile ce se produc pe segmentele specifice ale pieţei muncii şi în tehnologiile din 
domeniu;

• Principiul abordării funcţionale şi acţionale  – promovează comunicativitatea drept 
funcţie de bază a limbii şi se realizează plenar atât la capitolul prezentării conţi-
nuturilor lingvistice, cât şi la capitolul acumulării şi actualizării ariilor conceptual-
tematice în funcţie de context;

• Principiul accesibilităţii în asigurarea asimilării optime a conţinuturilor, prin expu-
nerea dozată şi repartizată eficient a materialului de program de către profesor, 
prin instruirea problematizată, prin limita de toleranţă pentru evaluare;

• Principiul abordării complexe în procesul de predare-învăţare a limbilor străine şi de 
actualizare a deprinderilor integratoare (comprehensiunea orală/scrisă, exprima-
rea/interacţiunea scrisă/orală), prin formarea competenţelor specifice disciplinei;
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*  Evaluatorul va aprecia fiecare aspect, încercuind una dintre cifre.

• Principiul diferenţierii sistemelor de activitate a elevilor în funcţie de situaţia de 
comunicare, de competenţa urmărită şi de vârsta elevilor;

• Principiul abordării interdisciplinare şi interculturale – presupune o transcendenţă 
armonioasă, racordată la cerinţele de program, a conţinuturilor învăţării în funcţie 
de diversitatea disciplinară, metodologică şi culturală a învăţământului profesio-
nal tehnic;

• Principiul autonomiei elevului în procesul de învăţare şi al sensibilizării față de fap-
tul că limba străină nu este o simplă disciplină şcolară, ci o necesitate imperioasă 
pentru a contacta cu agenţi din domeniul TIC din alte ţări, un mijloc important de 
lărgire a diapazonului de cunoştinţe la toate disciplinele de specialitate, o posibi-
litate de autoevaluare şi de autoreglare a activităţilor proprii;

• Principiul stimulării motivaţiei de a învăţa – se impune la toate ciclurile şi este im-
portant pentru a orienta acţiunile cadrelor didactice în funcție de nevoile, intere-
sele şi resursele elevului;

• Principiul echilibrului – solicită asigurarea dezvoltării tuturor dimensiunilor perso-
nalităţii elevului.
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Sistemul de competenţe ce asigură calificarea 
profesională în domeniul tiC prin intermediul 
limbii engleze

Competenţele-cheie reprezintă un ansamblu multifuncţional, transferabil de cunoş-
tinţe, abilităţi şi atitudini, de care au nevoie toţi membrii societăţii pentru împlinire şi 
dezvoltare profesională, incluziune socială şi găsirea unui loc de muncă. Competenţele 
pentru sistemul de învăţământ din Republica Moldova au fost definite pe baza compe-
tenţelor-cheie formulate de Comisia Europeană şi conform profilului absolventului, fiind 
adaptate specificului educaţional al disciplinei şi recomandate spre valorificare în cores-
pundere cu scopul general al cursului Limba engleză aplicată în domeniul TIC , după cum 
urmează:

C1. Competenţe de comunicare în limba maternă.
C2. Competenţe de comunicare în limba străină.
C3. Competenţe de matematică, ştiinţe şi tehnologie.
C4. Competenţe de învăţare/de a învăţa să înveţi.
C5. Competenţe de autocunoaştere şi autorealizare.
C6. Competenţe interpersonale, civice, morale.
C7. Competenţe culturale şi interculturale.
C8. Competenţe digitale, în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale.
C9. Competenţe antreprenoriale şi spirit de iniţiativă.
C10. Competenţe de exprimare culturală şi de conştientizare a valorilor culturale.

Aceste competenţe vor servi drept bază pentru o comunicare eficientă în limba engleză.

Competenţe specifice disciplinei

Competenţele profesionale specifice disciplinei Limba engleză aplicată în domeniul 
TIC pentru învăţământul profesional postsecundar nonterţiar reies din competenţele-
cheie, competenţele profesionale generale şi specifice pentru specialităţile enumerate 
anterior şi competenţele specifice de comunicare în limba engleză pentru ciclul liceal. 
Ele conţin principalele categorii de cunoştinţe, deprinderi practice şi atitudini relevante, 
care se formează prin studierea limbii engleze în baza domeniilor ei de exploatare cores-
punzătoare specialităţii date, a ierarhiei sistemico-funcţionale a limbii engleze aplicate, în 
conformitate cu deprinderile integratoare ale învățării şi folosirii acesteia ca instrument 
de comunicare verbală, necesar pentru realizarea sarcinilor de lucru ale meseriei la nive-
lul aşteptărilor angajatorului, în diverse contexte de muncă.
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În învăţământul profesional tehnic, competenţele profesionale specifice limbii engle-
ze aplicate asigură o continuitate în raport cu cele evocate în curricula modulare pentru 
învăţământul profesional tehnic postsecundar nonterţiar, prin abordarea aplicativă a ma-
terialului de program, a aprofundării interdisciplinare şi interlingvistice, a deschiderilor 
interculturale. Este perioada de definitivare a personalităţii şi a profesionalismului elevu-
lui specialist în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor.

Tipologia competenţelor profesionale specifice este aprofundată prin următoarele 
domenii şi competenţe specifice disciplinei:

1. Domeniul comunicare – implică formarea următoarelor grupe de competenţe:
• competenţe lingvistice, care prevăd asimilarea specificului şi a componen-

telor sistemului limbii engleze la toate nivelurile indispensabile comunicării: 
ortografic, fonetic, gramatical, lexical, stilistic. Aceste competenţe se formează 
prin extinderea, aprofundarea, consolidarea şi sistematizarea abilităţilor ling-
vistice şi a performanţelor adecvate (funcţiile denotativă şi gnoseologică ale 
limbii);

• competenţe comunicative, care servesc la folosirea în practica  de specialitate 
a competenţelor lingvistice, a abilităţilor de comprehensiune a mesajului scris 
şi oral (înţelegerea, lectura fluentă, expresivă, la viteză), a (re)producerii me-
sajelor orale şi scrise în baza materialului de program în situaţii de aplicare a 
viitoarei activităţi profesionale;

• competenţe pragmatice, care permit selectarea strategiei comunicative şi 
racordarea la actul de comunicare concret legat de sarcini de lucru aplicate 
în diverse contexte de muncă şi care se dizolvă în competenţele discursivă, 
de interacţiune sau de mediere. Elevul poate demonstra aptitudini de a co-
munica, a contacta, a manifesta iniţiativă de dialogare, a găsi soluţii în cazul 
unui impas comunicativ apărut în urma lacunelor gramaticale sau stilistice 
depistate, a percepe constituirea şi emiterea diverselor acte de vorbire, in-
dispensabile angajării totale a individului într-o comunicare relevantă ariei 
ocupaţionale.

Prin achiziţionarea acestui tip de competenţe, elevul, în mod implicit, îşi dezvoltă 
capacităţile intelectuale de: gândire, reacţie, intuiţie, abstractizare şi interpretare. El se 
transformă, astfel, într-un specialist autonom din punct de vedere lingvistic, întru stabi-
lirea unor relaţii de comunicare cu agenţii din viitoarea activitate profesională şi mese-
rii conexe, şi se adaptează la situaţii reale de comunicare, se integrează activ în diverse 
dezbateri, schimburi de idei, în expunerea ideilor proprii, a unor opinii, a unor observaţii 
critice etc.
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2. Domeniul cultură – formează competenţele interculturale, alături de cele socio-/
pluri-/culturale, ce presupun achiziţionarea cunoştinţelor, a aptitudinilor şi a atitu-
dinilor necesare orientării în spaţiile interculturale ale ţărilor anglofone şi ale altor 
ţări, conexe domeniului antreprenorial şi TIC.

3. Domeniul comunitate – presupune formarea competenţelor civice (atitudinale 
şi axiologice), care raportează elevii la realitatea înconjurătoare, îi plasează într-o 
lume multidimensională, în care există diferite rase, religii, naţionalităţi, popoa-
re, ce încearcă să comunice şi să colaboreze în scopul soluţionării problemelor 
comunitare, locale şi globale, conexe domeniului tehnologiei informaţionale şi a 
comunicaţiei.

4. Domeniul comparaţie – implică formarea competenţelor metodologice (a învăţa 
să înveţi), care presupun înţelegerea profundă de către elev a rolului şi a impor-
tanţei metodelor, formelor, tehnicilor şi mijloacelor de predare-învăţare-evaluare 
a limbii engleze şi acumularea abilităţilor de exploatare autonomă a instrumen-
telor şi a suporturilor didactice puse la dispoziţie de către profesor (caiet, manual, 
dicţionar, glosar, ghid al elevului, înregistrări audio/video, CD-uri, DVD-uri, televi-
zor, calculator, Internet, blog, site etc.), pentru o mai bună alegere a acestora de 
către elev în realizarea sarcinilor instructive, în funcție de nevoile sale lingvistice.

5. Domeniul conexiune – se axează pe competenţele profesionale generale (trans-
ferabile), ce constituie un sistem de cunoştinţe, deprinderi practice şi atitudini re-
levante meseriilor TIC conexe din cadrul aceleiaşi arii ocupaţionale, acumulate pe 
durata întregului ciclu de învăţământ profesional tehnic postsecundar nonterţiar 
în limba maternă.

Astfel, fiind structurate pe modelul comunicativ-acţional, competenţele specifice ale 
limbii engleze aplicate în domeniul TIC sunt următoarele:

• CS1: Receptarea independentă a ideilor esențiale expuse oral și în scris, care abor-
dează teme familiare conexe domeniului TIC şi care sunt prezentate într-o mani-
eră relativ clară și lentă de către interlocutori sau prin mijloace de comunicare în 
masă (radio sau TV).

• CS2: Producerea unui discurs sau text simplu și coerent (comentariu, eseu, scri-
sori sau CV) pe teme familiare, de interes personal și profesional, pentru a se ex-
prima coerent, într-o manieră simplă în descrierea, argumentarea și explicarea 
experienţelor şi a evenimentelor, visurilor, speranţelor şi obiectivelor sale, conexe 
domeniului TIC.
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• CS3: Participarea, fără o pregătire prealabilă, la conversații orale și scrise (dialog, 
discuții, e-mail, chat, blog) pe teme familiare raportate la contexte profesionale 
diverse și specifice domeniului TIC, precum şi utilizarea mijloacelor de comunica-
re în simularea unor situații profesionale reale.

• CS4: Asimilarea și aplicarea ulterioară în interacțiunea orală și scrisă a principa-
lelor concepte de ordin social, istoric şi cultural ale ţărilor anglofone, lideri în in-
dustria TIC, în scopul sensibilizării asupra importanței limbii engleze ca mijloc de 
comunicare profesională internațională și asupra coraportării valorilor naționale 
la cele internaționale. 

• CS5: Utilizarea cunoştinţelor profesionale de limbă engleză pentru soluționarea 
problemelor actuale ale TIC-ului pe plan comunitar și global, în cadrul activită-
ţilor extracurriculare și al proiectelor realizate la întreprinderi și organizații de 
profil.

• CS6: Stăpânirea metodelor, procedeelor şi tehnicilor de muncă intelectuală (stu-
diu de caz, proiectul, explorarea, jocul de rol și algoritmul de sarcini/instrucțiuni 
pentru diferite utilaje tehnice) şi aplicarea acestor instrumente în procesul de 
învățare a limbii engleze de specialitate şi în domeniul de activitate profesională.

• CS7: Integrarea în conținuturile limbii engleze de specialitate a cunoștințelor, de-
prinderilor practice și atitudinilor obținute în cadrul disciplinelor de profil studiate 
în limba maternă.
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Administrarea disciplinei

Codul 
disciplinei

Denumirea 
disciplinei 

Se
m

es
tr

ul
 Număr de ore Modalități 

de evaluare
Număr

 de 
crediteTotal Teorie Ore de 

studiu in-
dividual

G.07.O.004
Limba engleză 
aplicată în do-
meniul TIC I

VII 90 30 60 Examen 3

G.08.O.005
Limba engleză 
aplicată în do-
meniul TIC II

VIII 90 40 50 Examen 3

*  Pentru specialitatea Calculatoare, vezi Anexa 1.
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Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare

Nr. Unităţi de învăţare Număr de ore
Total Teorie Studiu

individual
1. A Career in IT 18 6 12
2. Computer Architecture 18 6 12
3. Surfing Safely 24 8 16
4. Communication without Boundaries 30 10 20

Total 90 30 60
5. Digital Freedoms and Responsibilities 22 10 12
6. Consumer Trust Building in e-Commerce 22 10 12
7. Machine Supremacy 23 10 13
8. Digital Globalization 23 10 13

Total 90 40 50

*  Pentru specialitatea Calculatoare, vezi Anexa 1.
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Unităţile de învăţare

Abilităţi Unităţi de conţinut
1. A Career in IT

A1. Talking about routines and things that are perma-
nent or are happening at the moment of speech, 
using Present Tense forms (Simple Present, Pres-
ent Progressive, Present Perfect and Present Per-
fect Progressive);

A2. Practicing the Simple Past tense and Present Per-
fect, referring to recently finished and past situa-
tions or to a specific time in the past;

A3. Demonstrating how computers have changed the 
way we work and study;

A4. Introducing yourself and others;
A5. Asking and answering personal questions regar-

ding the IT job profile;
A6. Manipulating with Wh-questions to initiate and 

maintain a job interview;
A7. Talking about scheduled tasks, using adverbial 

phrases of time, place and of frequency, and the 
going to construction;

A8. Identifying and accurately using language con-
nected with making a complaint, by writing letters 
of complaint;

A9. Making suggestions, acceptances and refusals, 
using a broad range of intensifiers such as all the, 
most, both, too, or enough;

A10. Writing a CV and a cover letter for a job.

1.1 Back in Time: the History 
of Computers.

1.2 Jobs in IT. Computers and 
Jobs, New Ways, New Pro-
files (teleworker, online 
teacher, desktop publisher, 
computer animator, etc.).

1.3 The Job Interview. Pre-
senting Personal Skills to 
an Employer.

– Writing a CV and a cover 
letter;

– Writing letters of com-
plaint.

1.4 Schedules. Arranging to 
Meet:

– Saying hello and good-
bye;

– Booking and ordering by 
phone;

– Starting and ending a tele-
phone call;

– Leaving messages;
– Asking for and offering 

help.
2. Computer Architecture

A11. Describing the types of computer essentials, using 
common and demonstrative adjectives;

A12. Contrasting and comparing computer devices, us-
ing comparative and superlative degrees of adjec-
tives;

A13. Analyzing devices and their functions, practicing 
the Simple Passive forms of the verbs;

A14. Classifying devices and indicating their charac-
teristics; applying articles with countable and un-
countable nouns;

A15. Interpreting the technical specifications of devices, 
based on authentic materials analysis;

2.1 A Typical PC:
– Computer essentials;
– Parts of a computer;
– Functions of a PC.
2.2 Types of Computer Sys-

tems.
2.3 Interacting with Your Com-

puter:
– Input devices;
– Output devices.
2.4 Technical Specifications of 

Devices.
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A16. Developing an oral presentation of the technical 
specifications by using computer vocabulary and 
definitions;

A17. Demonstrating basic knowledge of computer soft-
ware through written and oral learning activities;

A18. Using descriptive and persuasive language to cre-
ate an advert to sell products online and offline.

2.5 Computer Marketing and 
Selling.

3. Surfing Safely
A19. Using imperatives to produce a set of appropriate 

recommendations on the health risks related to 
the use of technology in terms of threats to physi-
cal and psychological well-being;

A20. Describing different workstation models preferred 
in the past by using the Simple Past, Past Continu-
ous and Past Perfect tenses;

A21. Based on the international standards of English 
speaking countries, designing the most comfor-
table workstation for future IT activity, using the 
Simple Future and Future Progressive tenses to 
justify their future technical decisions;

A22. Producing a list of rules for using a computer and 
data protection, by practicing modals (should, 
must);

A23. Creating video presentations on IT security and 
safety issues and data protection.

3.1 The Impact of ICT on the 
Environment:

– Electronic rubbish;
– Computer do’s and don’ts.
3.2 Computer Ergonomics:
– A comfortable workstation;
– Physical and psychologi-

cal threats and ways to 
avoid them.

3.3 IT Security and Safety:
– Room conditions;
– Ergonomic devices;
– Electrical safety;
– Notice boards and posters 

with safety recommenda-
tions.

3.4 Data Protection:
– Privacy and property;
– Access and accuracy;
– Hacking and cracking;
– Virus creation and soft-

ware piracy.
4. Communication without Boundaries

A24. Creating promotional websites or blogs in Eng-
lish;

A25. Interpreting and producing written texts for receiv-
ing and sending emails, messages to chat sites, 
SMS;

A26. Developing a conversation over the Internet/video 
calls (via webcam) individually and in groups, using 
phrasal verbs;

A27. Emphasizing the differences between WEB 1.0, 
WEB 2.0, WEB 3.0 through digital posters;

A28. Classifying the types of Internet communications, 
using different types of nouns;

4.1 Websites. Website Devel-
opment.

4.2 Networks. Sharing Infor-
mation and Content.

4.3 The Internet. WEB 1.0 vs 
WEB 2.0 and WEB 3.0.

4.4 Types of Communication:
– E-mail;
– Internet telephony;
– Instant messaging;
– Video-conferencing;
– SMS and wireless, etc.
4.5 Net Language.
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A29. Justifying the pros and cons of using social networ-
king, in an electronic presentation (including, e.g., 
images, sound, video, or charts), using the compa-
rative and superlative form of adverbs;

A30. Offering suggestions on the best use of any kind of 
IT security software or tool (anti-virus, anti-spam, 
firewall, etc.) in order to protect private computers 
and data, using adverbial phrases of degree/ex-
tent, probability, and the modal verbs might, may, 
will, probably;

A31. Explaining the features of websites and virtual com-
munication through a short oral presentation;

A32. Understanding the Standard English Language 
information obtained from public authority web-
sites, vs English slang;

A33. Providing research on various types of networks 
(social networks, online game chats, public blogs, 
instant messages) to distinguish elements and 
grammar rules of the English Net Language as an 
informal language;

A34. Create a video presentation on the impact of the 
Net Language over communication effectiveness, 
including ways to improve the informal online lan-
guage.

5. Digital Freedoms and Responsibilities
A35. Writing explanatory arguments on specific IT rules 

and online conduct standards use, applying se-
quencing vocabulary and modals (have to, should, 
can, can’t, should have, might have);

A36. Participating in group dialogues on rules of re-
specting privacy and confidentiality in social net-
working and online professional activity, using 
various types of questions with verb+-ing/ infini-
tive: like/want/would like;

A37. Developing ethical online communication skills to 
collaborate in teams with other IT specialists at na-
tional and international level;

A38. Identifying cases of breaking digital laws in national 
and international media;

A39. Using Zero and 1st Conditionals to write a short ar-
ticle on how digital laws work in Moldova, compa-
red to the English-speaking countries.

5.1 Ethics for IT Workers:
– Basic values of ICT;
– Professional and human 

values and human rights;
– Respect and equality;
– Professional integrity and 

privacy.
5.2 Ethics for IT Users: Neti-

quette.
5.3 Ethics of Team Commu-

nication. Team Building 
Strategies.

5.4 Digital Law and Penalties.
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6. Consumer Trust Building in e-Commerce
A40. Extracting the main meaning of the texts on e-com-

merce for general comprehension, and describing 
the e-commerce companies, websites and their 
features;

A41. Presenting and justifying the advantages and dis-
advantages of online transactions in a short writ-
ten paragraph of 100 words, applying connecting 
words expressing cause and effect, contrast, etc.;

A42. Illustrating the steps for buying a product or a ser-
vice online, using sequence adverbs (first, second, 
third, etc.) and conjunctions (and, so, but, or);

A43. Reporting the potential threats of online shopping, 
by using the modal verb might and future tense 
structures (will, will be V-ing);

A44. Building a short oral speech on E-Government be-
nefits for citizens, based on national and internati-
onal models.

6.1 e-Commerce Companies.
6.2 Transaction Security.
6.3 Online Banking Basics and 

Services.
6.4 E-Government in Moldova 

and other countries.
– Services for the Govern-

ment;
– Services for businesses;
– Services for citizens.

7. Machine Supremacy
A45. Expressing the advantages of using computer ap-

plications to perform activities;
A46. Using authentic materials (guides, technical instruc-

tions etc.) to orally explain the steps for connecting 
and installing new devices and applications, using 
modal verbs (ought to, need to);

A47. Listing the benefits of using robots in business and 
daily life, based on the analysis of several videos;

A48. Accurately using if-sentences (Zero, 1st, 2nd and 
3rd Conditionals) to link an action and its effects 
when writing about the role of computer applica-
tions;

A49. Using Reported Speech accurately to transform di-
rect speech instructions on how to drive a digital 
car;

A50. Contrasting the pros and cons of using robots for 
household chores;

A51. Collaboratively writing an argumentative text on 
robotics and automation impact, using Google 
Docs apps.

7.1 Application Software.
7.2 Robots and Automata.
7.3 Connecting Cars to Digital 

Life.
7.4 Intelligent Homes.
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8. Digital Globalization
A52. Identifying top technology trends by browsing ar-

ticles from the Internet;
A53. Making predictions and setting personal goals 

about the future of IT, by using going to and will 
structures;

A54. Using gerunds and infinitives (e.g. the infinitive of 
purpose/before/after/while +-ing) to explain the 
impact of intelligent things with the aid of visual 
representation;

A55. Producing a coherent paragraph comparing 3D 
and 5D technologies, emphasizing key ideas and 
emotions lived;

A56. Developing and providing an interview with mem-
bers of the community on the risks and benefits of 
future IT trends, using open questions, tag questi-
ons, and Wh-questions;

A57. Generalizing the interview results in an online info-
graphic or brochure, using accurately the range of 
sequence of tenses;

A58. Justifying the design of their own technology in-
vention, from the perspective of a famous ICT in-
ventor, by using proven arguments and discourse 
markers to structure a formal speech (to begin 
with, moreover, consequently, additionally, in con-
clusion).

8.1 Recent Developments in 
IT.

8.2 Technology Trends for the 
Future.

– The “Internet of every-
thing”.

– Wearable technology.
– Cloud computing.
– 3D and 5D dimensions of 

the world, etc.
8.3 Artificial Intelligence.
8.4 Digital Globalization and 

Its Implications.
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Studiul individual ghidat de profesor

Materii pentru studiu individual Produse de 
elaborat

Modalităţi 
de evaluare

Termene 
de realizare

1. A Career in IT
1. Write a letter or an email of 

complaint to a technology 
provider, clearly stating the 
problem and the expected so-
lutions.

Letter of com- 
plaint E-mail

Written communi- 
cation

Weeks 
I-II

2. Create a video CV and a cover 
letter for an IT job, using the 
Powtoon platform. Publish the 
video on the group Facebook 
page.

Video CV and 
cover letter

Peer evaluation by
commenting on 
the video that in-
cludes the CV and 
the cover letter, 
based on a given 
assessment grid.

Weeks
III-IV

2. Computer Architecture
3. Identify what peripherals are at-

tached to your computer. Pro-
duce an audio podcast adver-
tising for selling an output or 
input device of your computer, 
using the Vocaroo platform.

Advertising au-
dio podcast

Individual oral pre-
sentation

Weeks
V-VI

4. Working in pairs, create a 
mindmap to illustrate the main 
technical considerations when 
buying a laptop for you as fu-
ture IT experts.

Mind map Peer oral presenta-
tion

Weeks
VII-VIII

3. Surfing Safely
5. Design an ICT classroom with 

15 networked PCs, Internet 
access and peripherals, tak-
ing into consideration all the 
necessary safety precautions 
presented below: room con-
ditions: space, desks, chairs, 
lighting devices and windows; 
ergonomic devices; electrical 
safety: layout of cables and con-
nectors, hotspots for a wireless 
network; notice

Poster/Graph/
Diagram/3D 
picture

Individual oral 
presentation 
and written peer 
reflections

Weeks
IX-X
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 boards and posters with health 
and safety recommendations. 
Use any familiar means/ways 
to represent your work (pic-
ture, poster, diagram, tables, 
3D image, etc.). Present your 
product to the class.

4. Communication without Boundaries
6. Do research on different soci- 

al networks. What are the ad-
vantages and disadvantages 
of networks? What are the 
most popular social websites? 
Use discourse markers: to be-
gin with, moreover, additional-
ly, consequently, in conclusion.

Digital posters 
based on a case 
study

Group presentati-
on

Weeks
XI-XII

7. Research on various types of 
networks (social networks, 
online game chats, public 
blogs, instant messages) to 
distinguish elements and 
grammar rules of the English 
Net Language as an informal 
language. Create a video pre-
sentation on the impact of the 
Net Language over communi-
cation effectiveness, including 
ways to improve the informal 
online language.

Video on the 
Screencast- 
O - Matic 
platform

Project Weeks
XIII-XV

5. Digital Freedoms and Responsibilities
8. From two options, choose one 

task:
a. Write an online job vacancy 

announcement on your blog/
site, which will include ethi-
cal and professional require-
ments;

b. Prepare an online newspaper 
article of 100 words on how 
digital laws work in Moldova, 
compared to English-speaking 
countries.

An online job 
announcement 
Online newspa-
per article online 
(www.fodey.
com) and paper-
based).

Peer analysis 
through online 
comments
The Gallery
Walk technique

Weeks
I-II
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6. Consumer Trust Building in e-Commerce
9. Have a look at different online shops. 

Study their design and the various ele-
ments they have used and make a list 
of the type of products and services 
they offer.

Venn Diagram Think-Pair- 
Share

Week 
III

10. Create a chart illustrating how Moldo-
van e-commerce is going to be in 10 
years’ time.

Chart The Lotus 
technique

Week 
IV

7. Machine Supremacy
11. Using the “6 Thinking Hats” technique, 

collaborate with colleagues to write an 
online essay on Google Docs that will 
answer the following prompt: “With 
the advances happening in technol-
ogy, it’s becoming evident that com-
puters, machines, robots, and algo-
rithms are going to be able to do most 
of the routine, repetitive types of jobs. 
Can machines be trusted to do things 
for us?”

Online Collabora-
tive Essay

Written as-
sessment

Weeks
V-VII

8. Digital Globalization
12. Complete the following project mis-

sions on future technology inventi-
ons:

 Mission 1. Watch a 3D or a 5D movie 
and write a 50-word paragraph to em-
phasize the key ideas and emotions 
you experienced. Post your paragraph 
on your own blog.

 Mission 2. Interview 12 community 
members (2 children, 2 parents/grand-
parents, 2 colleagues, 2 teachers and 2 
IT experts) on the risks and benefits of 
the future IT trends. Use various types 
of questions, such as: Open questions, 
Tag Questions, and Wh-Questions.
Generalize the interview results in an 
online infographic or brochure (for 
e.g., on www.canva.com platform).

Blog comment 
Infographic 
or brochure 3 
minute speech on 
own invention

Project Weeks
VIII-X
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 Mission 3. Design your own tech-
nology invention, from the perspec-
tive of a famous ICT inventor. Pres-
ent your invention to an exhibition 
organized for students from differ-
ent educational institutions. Use the 
arguments and discourse markers to 
structure your 3-minute speech (to 
begin with, moreover, consequently, 
additionally, in conclusion).

*  Pentru specialitatea Calculatoare, vezi Anexa 2.
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Sugestii metodologice

Unitatea de curs Limba engleză aplicată în domeniul TIC este considerată drept o formă 
esenţială şi prioritară în dezvoltarea la elevi a competenţelor de comunicare orală şi scrisă 
în limba engleză de specialitate. Formarea competenţelor în cadrul acestuia se va realiza 
conform unor exigenţe didactico-metodice integrate în demersuri coerente şi eficiente, 
cu un pronunţat accent aplicativ, în contexte variate şi specifice ale specialităţii. Demersul 
didactic la orele de limbă engleză aplicată în domeniul TIC va valorifica posibilităţile de 
integrare a cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor dobândite de elevi la alte discipline din 
cadrul Planului-cadru pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar nonterţiar la 
specialităţile Administrarea aplicaţiilor web, Administrarea bazelor de date, Programare şi 
analiza produselor program, Reţele de calculatoare și Calculatoare cu noile achiziţii lingvis-
tice praxiologice. Realizarea acestui obiectiv cere respectarea următoarelor condiții:

• plasarea elevului în centrul procesului educaţional;
• realizarea interdependenţei dintre competenţele transversale, competenţele ge-

nerale şi cele specifice, obiectivele operaţionale, activităţile de învăţare, obiective-
le şi sarcinile de evaluare;

• dezvoltarea competenţelor de comunicare, de lucru în echipă, a spiritului de 
toleranţă şi empatie;

• orientarea discursului didactic spre dezvoltarea continuă a abilităţilor şi transfor-
marea acestora în competenţe;

• proiectarea şi realizarea demersului didactic, reieşind din experienţele anterioare 
ale elevilor, întru asigurarea unei învăţări durabile;

• dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare şi pentru menţinerea ei durabilă pe par-
cursul vieţii.

În cadrul disciplinei Limba engleză aplicată în domeniul TIC se va încuraja utilizarea 
strategiilor didactice care contribuie atât la formarea competenţelor vizate, cât şi la 
dezvoltarea gândirii critice, a inteligenţei emoţionale şi sociale a elevilor, la cultivarea 
spiritului antreprenorial şi de echipă etc. Un rol important în acest context va reve-
ni promovării principiilor învăţării autonome în realizarea sarcinilor profesionale şi în 
rezolvarea problemelor conexe specialităţii (stimularea şi formarea spiritului activ şi 
de iniţiativă; axarea pe selectarea materialului aplicativ; exersarea continuă; axarea 
pe motivarea individului; depăşirea sau evitarea situaţiilor de conflict şi identificarea 
căilor de soluţionare a acestora; cultivarea toleranţei, a stimei faţă de alţi colaboratori; 
acceptarea şi deschiderea pentru receptarea valorilor culturilor organizaţionale ale în-
treprinderilor din domeniul TIC), care vor implica elevul în activitatea de învăţare indi-
viduală şi de utilizare a cunoştinţelor achiziţionate în circumstanţe practice imediate.
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Astfel, profesorul va folosi, prin corelare chibzuită, acele strategii didactice pe care 
pedagogia postmodernă i le pune cu generozitate la dispoziţie. Strategiile vor fi selectate 
în funcție de mai mulţi factori, printre care se numără: obiectivele preconizate, nivelul de 
competenţă lingvistică posedat de elevi, nevoile şi preferinţele de învăţare ale acestora, 
arsenalul propriu al profesorului etc.

Identificarea nevoilor şi preferinţelor elevilor cu referire la studierea limbii engleze 
aplicate se poate efectua în cadrul orelor de familiarizare cu acest curriculum, prin in-
termediul unor discuţii despre aşteptările lor faţă de curs, tehnicile/formele de activitate 
cărora le dau întâietate, practicile de succes din anii de studii precedenţi, pe care elevii ar 
dori să le trăiască în noua experienţă de învățare. Acest exerciţiu de implicare a elevilor 
în luarea deciziilor de configurare a profilului didactic al orelor de limbă străină poate fi 
realizat în prima săptămână de studiu, pentru ca la finele cursului să se analizeze gradul 
de valorificare a acestuia.

Atingerea scopului dat poate fi facilitată de utilizarea Portofoliului European al 
Limbilor (PEL), care reprezintă un mijloc de documentare şi de prezentare a deprin-
derilor şi experienţelor interculturale în limba engleză dobândite de către elevi la 
şcoală sau în afara ei. Portofoliul este, de asemenea, un ghid personal de învăţare, 
asigurându-i elevului instrumente pentru a-şi evalua nivelul de cunoaştere a limbii, 
pentru a reflecta asupra procesului de învăţare şi pentru a-şi stabili priorităţi şi obiec-
tive realiste şi realizabile în contextul solicitărilor concrete de pe piaţa muncii din 
domeniul TIC. El conţine trei părţi:

• un Paşaport lingvistic, care prezintă o vedere de ansamblu asupra nivelului curent 
al titularului privind cunoaşterea limbilor străine şi rezumă experienţele sale de 
învăţare şi interculturale, având funcţia de raportare;

• o Biografie lingvistică, ce documentează istoria personală a elevului privind în-
văţarea limbii engleze şi experienţele sale interculturale, completată de o serie de 
instrumente de autoevaluare a competenţei lingvistice;

• un Dosar, care este o colecţie de lucrări ce ilustrează ceea ce a produs elevul şi 
ceea ce este capabil să realizeze în limba engleză aplicată sau în alte limbi.

Orientativ, structura Dosarului poate include următoarele compartimente:
a. materiale auxiliare (cu specificările: fişe de lucru, fişe de lectură, fişe cu repere de 

teorie lingvistică şi literară);
b. fişe gramaticale;
c. fişe bibliografice sau CV-ul creatorului;
d. texte inedite (eseistică, articole de ziar, parabole, aforisme, maxime etc.);
e. probe de evaluare (teste cu itemi, teste-fulger, dictări, bareme de corectare etc.);
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f. creaţii proprii/”Laborator interdisciplinar” (scheme, hărţi conceptuale, tabele, po-
ezii, eseuri, texte narative, compoziţii şcolare etc.);

g. „Pagina secretă” (materiale la discreţia elevului) etc.

Portofoliul electronic constituie o formă alternativă a portofoliului pe suport de hârtie, 
care, la fel, solicită participarea elevilor la selectarea conţinutului acestuia, a criteriilor 
de selecţie şi a dovezilor de autoreflecţie. Astfel, elaborarea unui portofoliu personal di-
gital implică multiple instrumente tehnologice, dar este, de asemenea, şi un proces de 
autoreflecţie şi de reflecţie personală, o poveste despre sine, care reclamă autocunoaştere 
şi gândire critică [29].

Elaborarea acestui tip de portofoliu parcurge câteva etape inerente:
1. Selecţia: alegerea unei platforme tehnologice de tip blog (http://www.ediped. 

com, www.blogger.com, www.weebly.com, www.wikispaces.com), ce permite 
crearea mai multor pagini ale portofoliului şi oferă spaţii interactive pentru re-
flecţii personale şi feedback din partea colegilor sau a profesorilor, sub formă de 
comentarii. De asemenea, la această etapă are loc şi elaborarea de criterii pentru 
stabilirea elementelor ce vor fi incluse în portofoliu, în baza obiectivelor de învă-
ţare fixate.

2. Colecţia: colectarea de elemente în funcție de scopul portofoliului, de publicul 
căruia îi este adresat şi de utilizarea acestuia în viitor.

3. Reflecţia: declaraţii cu privire la importanţa fiecărui element şi la colecţie ca un tot 
întreg.

4. Direcţia: o revizuire a reflecţiilor, care anticipează şi stabileşte obiectivele viitoare.
5. Conexiunea: crearea de linkuri spre texte şi publicaţii, oferind posibilitatea feed-

back-ului.

Portofoliul digital poate servi şi drept substituent al portofoliului tradiţional al ca-
drului didactic, elucidând parcursul de dezvoltare profesională a acestuia şi modelele 
instructive de succes experimentate la clasă. Una din platformele pentru elaborarea 
portofoliului digital al profesorului este Shante’s E-Portfolio, care include în structura sa 
bibliografia de specialitate, exemple de lecţii şi materiale didactice, practici de succes în 
metodologia predării disciplinei vizate (de exemplu, instruirea diferenţiată), o pagină de 
reflecţii şi fişe de autoevaluare.

Luând în considerare colaborarea profesorului cu elevul în determinarea traseului indi-
vidual de studiere a limbii străine prin intermediul portofoliului, dar şi modalităţile de pre-
dare a acestei discipline reieșind din nevoile şi preferinţele clasei, este important ca profe-
sorul să respecte angajamentele şi deciziile luate de comun şi să le acorde elevilor sprijinul 
necesar în atingerea obiectivelor stabilite pentru portofoliul personal al fiecăruia.
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De asemenea, la începutul de an şcolar, pot fi determinate, cu participarea elevilor, 
regulile desfășurării unor activităţi şi jocuri didactice, pentru care se va alege, în comun, 
un generic, uneori prin acronime sau combinaţii amuzante de cuvinte (de exemplu, ”Re-
gulile ce urmează a fi respectate la reproducerea unor texte ar putea fi intitulate prin 
acronimul englez SAR (silence, attention, respect) sau prin românescul LAR (linişte, atenţie, 
respect)”. În acest mod, elevul va deprinde lecţia respectului de sine şi de ceilalţi şi va înţe-
lege că este coautorul propriului act de învăţare.

La elaborarea unităţilor de învăţare, se recomandă de luat în considerare câteva aspec-
te. Acestea:

• reflectă cu fidelitate conţinuturile curriculare;
• valorifică competenţele specifice disciplinei, care sunt corespondente, în mod ob-

ligatoriu, conţinuturilor studiate de grupul respectiv de elevi;
• precizează corect şi distinct tema pentru fiecare lecţie, sarcinile de lucru, modul 

de evaluare a realizării sarcinilor, temele pentru acasă;
• respectă un cadru de învăţare (recomandabil, cadrul ERRE (Evocare – Realizare a 

sensului – Reflecţie – Extindere));
• stipulează numărul de ore rezervat pentru un conţinut tematic – minimum 2 ore;
• se încheie cu lecţia de evaluare şi lecţia de analiză a evaluării (în scris/oral);
• presupun, ca finalitate, crearea unui produs concret, obținut prin intermediul proiec-

tului.

Forma de instruire a viitorului specialist constă în însoţirea, ghidarea, acordarea unor 
servicii serioase de mentorat în procesul de învăţare, parcurgând în cerc etapele de: in-
formare, planificare, luare de decizii, implementare, control şi evaluare. Sensul instruirii 
rezidă în a şti să foloseşti informaţia, pentru ca ulterior să vii la serviciu şi, în mod inde-
pendent, să poţi rezolva orice sarcină – eventual, prin colaborare cu alţi angajați. Elevul 
este învăţat să fie responsabil de calitatea muncii în ultimă instanţă, fără a aştepta să 
fie controlat, monitorizat de cineva din exterior. În acest sens, metodele, în calitate de 
constructe structurale şi conţinutale, devin cele mai importante. Printre ele se numără 
descoperirea (explorarea), proiectul, jocul de rol, lectura ghidată (textul cu algoritmi de 
acţiune) şi alte procedee şi tehnici de suport, ca paşi de acţiune didactică.

Proiectul este una din cele mai eficiente metode atât în procesul de învăţare, cât şi în 
cel de evaluare. Se poate propune în formă individuală sau de grup. Scopul activităţii de 
echipă este de a crea, dezvolta şi dezbate idei. Conform pedagogiei germane, proiectul 
este o macrometodă adecvată pentru autoorganizarea şi desfăşurarea proceselor de în-
văţare. Caracteristicile psihopedagogice esenţiale ale acestuia sunt: orientarea spre pro-
blemă; autodeterminarea; legătura directă cu experienţa, cu activitatea practică; axarea 
pe obiective sau pe produsul final. La anumite etape ale proiectului se utilizează o varie-
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tate de alte tehnici şi procedee (lectura ghidată, explorarea/descoperirea, experimentul, 
jocul de rol ş.a.), selectate de profesori (în mod ideal – împreună cu elevii).

Fazele esenţiale de activitate la proiect, recomandate şi utilizate pe larg în practica de in-
struire profesională din Europa Occidentală, sunt: documentarea, planificarea, decizia, 
desfăşurarea/implementarea, sinteza rezultatelor, prezentarea, evaluarea şi pregătirea 
pentru transferul rezultatelor. Fiind o metodă specifică, proiectul este coordonat de pro-
cesele de producere, de practică. Aceasta înseamnă că trebuie să fie asigurată referinţa, 
raportul de producere la fiecare fază, pentru a avea la dispoziţie rezultatele instruirii (in-
dividuale şi specifice de grup), cu schimbările reale din viaţa profesională. Mai târziu, se 
determină dacă procesele de instruire şcolară pot fi aplicate cu succes, prin transfer, în 
sarcini noi: de aceea, trebuie să se coordoneze etapa de găsire a temei cu resursele for-
male (Planul-cadru/standardele) şi personale (competenţele echipei de profesori), obiec-
tivele (de spaţiu, condiţiile financiare) şi să se reflecteze asupra muncii viitoare.

Printre exemplele tipice de utilizare a metodei în cauză se numără: elaborarea unui 
proiect de dezvoltare strategică a unităţii şcolare; crearea unui design pentru un spaţiu 
de agrement în şcoală; fabricarea unui dispozitiv tehnic; constituirea în şcoală a unui ONG 
în domeniul TIC sau chiar iniţierea unor proiecte de grup cu valorificarea artei fotografice, 
luându-se ca reper un element tematic comun. De exemplu, pentru formarea competen-
ţei Producerea mesajelor orale şi scrise utilizând tehnicile şi procedeele simple de elaborare a 
mesajelor, coerenţa şi coeziunea discursivă, în conformitate cu situaţiile uzuale concrete de 
comunicare, pe durata unei luni, elevii vor elabora un filmuleţ cu ajutorul Screencast-O-
Matic, Animoto, Prezi, Photo Peach etc., cu fotografii realizate de sine stătător, în spaţiul 
public şi virtual, în care se atestă greşeli ortografice, de punctuaţie, stilistice etc.

Vom ţine cont de faptul că elaborarea unui proiect calitativ de grup necesită timp 
pentru concretizarea strategiei de lucru, delegarea rolurilor, realizarea produsului, dar şi 
solidarizarea echipei. Acest proces va fi coordonat de profesor în cadrul unei Agende a 
proiectului de grup.

Încurajăm realizarea de proiecte on-line în spaţii educaţionale virtuale, cum este 
eTwinning (www.etwinning.net) şi iEARN (www.iearn.org), care asigură un parteneriat de 
colaborare internaţională prin prisma elaborării şi implementării unor proiecte cu carac-
ter antreprenorial, social, intercultural şi civic. Ideea acestor proiecte este de a dezvolta la 
elevi competenţele comunicative în limba engleză aplicată, competenţele metodologice 
și digitale, precum şi de a-i pregăti pentru a deveni profesioniști activi, dat fiind proble-
mele existente pe piaţa muncii din domeniul TIC.

În final, rezultatele proiectelor virtuale se materializează în produse media virtuale, 
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cum ar fi gazeta digitală, blogul sau posterul on-line, publicate pe platformele educaţi-
onale respective. Acest lucru presupune nu numai o diseminare pe plan internaţional a 
produselor, dar şi contribuie la menţinerea unei interacţiuni active între participanţi prin 
comunicare virtuală.

O altă metodă orientată spre acţiune este jocul de rol, care comportă variate avan-
taje, inclusiv: activizează participanţii (elevii) atât ca actori, cât şi ca observatori; se 
bazează pe conţinuturi şi situații apropiate de cele reale; necesită preluarea de res-
ponsabilităţi; face posibilă probarea spaţiului de acţiune fără asumarea de riscuri; cere 
acţiuni în situaţii de conflict; relaţionează învăţarea din experienţă cu lucrul în echipă. 
În cadrul jocului de rol actorii pot deprinde modele de acţiune comunicativă şi socia-
lă. Ei trebuie să se adapteze la situaţii neaşteptate, să reacţioneze, orientându-se spre 
comportamentul propriu, potrivit scopului, şi să perceapă efectul din reacţiile parte-
nerului sau “adversarului”. În acest fel, ei acumulează experienţă. Pentru a acţiona cu 
succes, actorii trebuie, de asemenea, să fie capabili să se transpună în locul şi să “preia” 
interesul partenerului de joc, să manifeste empatie şi înţelegere. Prin urmare, este ne-
cesar să poată explica şi depăşi diferite situaţii, să înveţe a soluţiona conflicte. Jocul de 
rol ajută la dezvoltarea competenţelor profesionale, deoarece oferă oportunitatea de 
a exersa soluţionarea unor scenarii problematice din viaţa cotidiană şi din universul 
muncii. La rezolvarea practică a majorităţii problemelor complexe, actorii pot utiliza şi 
aplica cunoştinţele dobândite anterior. În acest scop, ei trebuie să decidă în favoarea 
unei alternative de acţiune, în funcţie de situaţie (şi, de obicei, sub presiune de timp), 
iar apoi să verifice dacă efectul scontat (succesul) a avut loc. Din parcursul jocurilor de 
rol, care le oferă participanților prilejul de a aborda aprofundat problemele apărute 
și de a acumula experienţă în soluţionarea pas cu pas a acestora, rezultă hotărâri noi, 
libertatea alegerii profesionale. 

Enumerăm câteva dintre sugestiile pedagogice cele mai importante care ţin de apli-
carea eficientă a jocului de rol:

• Elevii trebuie să purceadă la realizarea jocului doar după ce sunt bine informaţi.
• Ei trebuie să intre în joc cu motivaţie şi speranţe pozitive (Ce voi învăţa? Ce voi cu-

noaşte suplimentar?).
• Pentru a putea compara mai târziu experienţele acumulate cu expectanţele ini-

ţiale, participanţii trebuie să-şi noteze de la început aşteptările, prin câteva cu-
vinte-cheie.

• Participanţii trebuie să interpreteze rolurile în mod creativ şi să exploateze spaţiul 
(libertatea) de acţiune oferită de acestea, în cadrul unor reguli de joc.

• Jocurile de rol trebuie ghidate într-o anumită direcţie de către conducătorul de joc. 
Este important ca jucătorii să obţină o experienţă orientată spre acţiune şi imbol-
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duri pentru propriile reflecţii. Oricum, fiecare joc de rol decurge diferit. Observaţiile 
referitoare la mersul acestuia se discută la evaluarea efectelor lui pedagogice.

• Fiecare participant trebuie să fie scos din joc treptat, la finele realizării lui – pas 
denumit „faza de concediere“. Astfel, elevilor trebuie să le fie clar că din acest mo-
ment rolurile şi persoanele sunt privite separat şi conflictele apărute pe parcurs 
nu se vor transfera în realitatea de zi cu zi. Ei trebuie să fie serioşi şi obiectivi în 
timpul analizei. Observaţiile privind comportamentul, limbajul  „personajului” nu 
pot fi discutate cu referire la persoană. Nu va fi folosită formularea:  „Am observat 
că tu ai făcut...”, ci „Am observat că personajul tău a făcut...”. Acceptarea acestor 
termeni ţine, printre altele, de regulile de apreciere a rolului jucat.

• Posibilele temeri ale participanţilor trebuie eliminate înainte de jocul de rol, de-
oarece sunt ”prezente” în timpul acestuia sau în discuţia de ”demascare” a parti-
cipantului (de către colegi sau conducătorul de joc). Conducătorul trebuie să se 
asigure că discuţia decurge conform normelor acceptate, în special la evaluarea 
procesului, că sunt făcute observaţii, şi nu aprecieri.

• Feedback-ul scurt, în scris, favorizează autoreflecţia şi îi permite profesorului sau 
conducătorului de joc evaluarea eventuală a obiectivelor de învăţare şi a proble-
melor referitoare la modelarea în continuare a lecţiei.

Etapele de realizare/paşii de implementare a jocului de rol sunt: pregătirea, planifi-
carea, desfăşurarea propriu-zisă, evaluarea (autoreflecţia şi evaluările colective) şi feed-
back-ul. Acestea cuprind etapele de până la joc, din timpul jocului şi după încheierea lui. 
Scopul profesorului constă în explicarea clară şi aprofundată a acţiunilor, după încheierea 
jocului sau a doua zi, pentru ca în viitor fiecare elev să poată prelua orice rol, punându-şi 
întrebări pregătitoare de genul:

–  Care este sarcina de realizat prin rolul jucat?
–  Ce are voie să facă şi ce nu poate face „personajul”?
–  Ce am învăţat din joc?
–  Ce a fost greu?
–  Ce mi-a plăcut cel mai mult?
–  De ce...? etc.

Prin aplicarea acestei metode, elevul se transformă din consumator pasiv în creator 
activ de cunoştinţe teoretice şi practice.

Conexiunea inter-/intra-/transdisciplinară oferă oportunităţi pentru realizarea unui 
proces educaţional interactiv, original şi motivant, contribuind la formarea competenţe-
lor transversale şi asigurând respectarea specificului inteligenţelor multiple ale elevilor. 
Disciplina dată deschide multiple perspective de receptare prin corelare cu disciplinele 
din Planul de învăţământ pentru specialităţile din domeniul TIC, care vor completa con-
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ţinuturile tematice din cadrul domeniilor Comunicare, Cultură, Comparaţie, Conexiune 
şi Comunitate. Astfel, elevii pot elabora rezumatul în pictograme, sub formă de desen 
în baza textului, scheme generice; pot comenta motivul unui joc virtual, pot identifica 
şi coloana sonoră a unui podcast, pot elabora harta textului sau profilul psihoafectiv 
al specialistului din domeniul TIC, pot crea lecţii on-line de tip tutorial şi video în baza 
textelor citite, poezii respectând şirul Fibonacci etc. În acest context, se va asigura dez-
voltarea nu numai a competenţelor comunicative şi pragmatice, dar şi a celor metodo-
logice, socio-/pluriculturale şi civice.

Adiţional, pot fi utilizate şi alte tehnici şi metode, cum ar fi: bliţ, brainstorming, clus-
tering, asocieri libere, pixuri în pahar, explozia stelară, 6 „De ce?”, analiza SWOT, conversaţia, 
explicaţia, analiza etc.

Rigorile respective vor contribui la schimbarea calitativă a accentelor demersului di-
dactic, iar profesorul din gestionar al procesului educaţional va deveni un partener de 
încredere al elevului în dobândirea cunoştinţelor şi în formarea lui ca tehnician.
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Sugestii de evaluare

În procesul instructiv-educativ, actul evaluării are un rol reglator, deoarece orientează 
şi corectează predarea şi învăţarea. Realizarea unei evaluări permanente permite cunoaş-
terea, explicarea şi îmbunătățirea rezultatelor elevilor şi a demersurilor de predare-învă-
ţare care au produs aceste rezultate.

Strategiile, modalităţile de evaluare îi oferă cadrului didactic şi elevului posibilitatea 
de a cunoaște dacă finalităţile propuse au fost îndeplinite. Evaluarea are scopul de a-l 
motiva pe elev spre succes, spre autodepăşire; îl ajută să-şi aprecieze propriul nivel de 
evoluţie, să identifice şi să fie conştient de punctele sale slabe, să se integreze socioling-
vistic în comunitatea TIC.

Specificul complex al disciplinei Limba engleză aplicată în domeniul TIC necesită de a 
avea la dispoziţie instrumente de evaluare eficiente, care ar permite o apreciere obiecti-
vă a abilităţilor şi atitudinilor elevilor, măsurarea evoluţiei şi a transformărilor la nivel de 
mentalitate. Procesul de evaluare va pune accentul pe:

–	 evaluarea cu preponderenţă a formării de atitudini şi comportamente;
–	 utilizarea frecventă a formelor de autoevaluare şi evaluare reciprocă;
–	 extinderea evaluării prin intermediul unor activităţi nonformale în comunitatea 

şcolară şi locală;
–	 autonomizarea evaluării, ceea ce presupune monitorizarea propriei reuşite.

Astfel, evaluarea în cadrul orelor de Limba engleză aplicată în domeniul TIC se va axa pe 
sarcini autentice, care valorifică probleme reale, situaţii cu impact semnificativ pentru elev.

În cadrul procesului instructiv-educativ al disciplinei date, profesorul va utiliza o serie 
de evaluări:

•	 Evaluarea iniţială (predictivă) – se realizează la începutul unei activităţi de instru-
ire (de regulă, la începutul anului şcolar) şi urmăreşte stabilirea nivelului de cunoş-
tinţe al elevilor. Aceasta este impusă de nevoia anticipării procesului de formare 
prin cunoaşterea pregătirii anterioare a elevilor, a nevoilor de învăţare, precum 
şi de crearea premiselor necesare pentru asimilarea noilor conţinuturi. Evaluarea 
iniţială constituie un punct de plecare al viitoarei activităţi de instruire, oferind 
posibilitatea cunoaşterii potenţialului de învăţare al elevilor, ceea ce va conduce 
la aplicarea unor strategii ce vor fi adaptate în funcţie de rezultatele obţinute la 
fiecare clasă testată. Informaţiile acumulate de profesor prin intermediul acestui 
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tip de evaluare îl ajută să identifice nivelul achiziţiilor elevilor, cunoştinţele și abi-
lităţile deţinute de aceştia, dar îi oferă şi o pistă pentru planificarea activităţilor de 
predare şi învăţare ulterioare.

•	 Evaluarea continuă este aplicată de către profesor pe parcursul şi la finele fie-
cărei lecţii. Aceasta îi oferă posibilitatea de a se raporta la obiectivele programei 
şcolare, de a urmări progresul elevilor. Este un tip de evaluare ritmică, pe baza 
unui feedback continuu, care generează relaţii de cooperare între profesor şi elev. 
Acest tip de evaluare are câteva caracteristici esenţiale:
–	 este o evaluare criterială, bazată pe obiectivele învăţării;
–	 intervine în timpul fiecărei sarcini reprezentative de învăţare;
–	 informează elevul şi profesorul asupra gradului de realizare a obiectivelor.

•	 Evaluarea sub formă de prezentare – va avea loc în cadrul unor unităţi. Prin acest 
tip de evaluare se urmăreşte stabilirea gradului de stăpânire a vocabularului activ, 
precum şi de formare a competenţelor.

•	 Evaluarea sumativă – presupune o evaluare finală a gradului de asimilare a în-
tregului material propus spre studiu. Prin aceasta se urmăreşte o comparare a 
rezultatelor elevilor la sfârșitul unui program de instruire cu cele de la inceputul 
acestuia, scopul ei fiind cel de a reliefa progresele în învăţare ale fiecărui elev.

•		 Autoevaluarea este aprecierea de către elevul însuși, la sfârşitul cursului, a cu-
noştinţelor dobândite la disciplina Limba engleză aplicată în domeniul TIC. Auto-
evaluarea îl ajută să clarifice scopurile propriului traseu de învățare. Criteriile de 
evaluare, baremele, modelul de răspuns sunt puse la dispoziția elevilor pentru a 
fi studiate, ei luând act de ceea ce ar trebui să poată face. Analizând propria acti-
vitate și pe cea a colegilor, ei înțeleg mai bine materia; descoperă moduri diferite 
de a realiza sarcina de lucru; învaţă să atribuie succesul unei munci bine făcute. 
Autoevaluarea contribuie la dezvoltarea spiritului autocritic, a responsabilității; 
oferă timp suplimentar profesorului.

În perspectiva unui demers educaţional centrat pe competenţe, se vor utiliza, alături 
de formele şi instrumentele clasice de evaluare, forme şi instrumente complementare: 
proiectul, portofoliul, autoevaluarea, evaluarea în perechi, observarea sistematică a acti-
vităţii şi a comportamentului elevilor.

La orele de Limba engleză aplicată în domeniul TIC se vor folosi:
–	 textul tematic – lucrare de proporţii mici, un rezumat, elaborat la o temă propusă 

de profesor sau aleasă de elev;
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–	 expoziţia – colectarea, sistematizarea şi pregătirea unor obiecte pentru organiza-
rea unei expoziţii la finele unei teme, capitol sau semestru;

–	 cercetarea individuală – activitate prin care elevii sunt încurajaţi să realizeze de 
sine stătător investigații pe un anumit subiect, în funcţie de nivelul lor de cunoaş-
tere şi de cadrul general al învăţării, susţinându-le, în acest fel, curiozitatea şi iniţi-
ativa în colectarea de informaţii;

–	 cercetarea de grup – activitate colectivă prin care grupurile de elevi sunt încura-
jate să se angajeze în proiecte de cercetare sau să folosească metodele avute la 
îndemână întru a purta un dialog şi a face un schimb de idei deschis şi tolerant.

La studierea unei teme la prima vedere plictisitoare pentru elevi, cum ar fi Instruc-
ţiunile, profesorul va extinde experienţa de învăţare din spaţiul clasei în spaţiul carierei, 
propunând drept sarcină elaborarea, de exemplu, a unui Ghid al cumpărătorului TIC 
isteţ. Elevii urmează să analizeze 3 produse şi, respectiv, 3 instrucţiuni (conform unui al-
goritm) pentru o eventuală vizită la magazin cu familia. În acest fel, experienţa de viaţă 
se suprapune experienţei de învăţare; în plus, la sfârşit, elevul va avea şi un produs pe 
care îl va plasa în portofoliu. Provocarea pentru profesor este să poată genera sarcini 
de învăţare/contexte interesante, motivante, corespunzătoare competenţelor pe care 
vrea să le formeze.

Alături de modalitatea tradiţională de apreciere a rezultatelor de evaluare în scris, 
sunt recomandate şi lucrări de evaluare rezumativă, bazate pe activitatea de investigaţie, 
binevenite la majoritatea unităţilor de conţinut. Lucrările de investigaţie pot fi atât indivi-
duale, precum şi în grup, iar criteriile de evaluare pot fi elaborate împreună cu elevii – în 
felul acesta, ei vor deveni monitorii propriei învăţări.

Dacă profesorul îşi propune să realizeze o evaluare orală a performanțelor individuale, 
prin discursuri sau interviuri, ar putea extinde activitatea la 2 ore academice consecuti-
ve, dacă numărul elevilor este prea mare. Precizăm că acest tip de evaluare necesită o 
abordare complexă şi se va efectua prin aplicarea unei grile complexe, în prezența unui  
criteriu eliminator. Iniţial, profesorul trebuie să elaboreze:

•	 obiectivele de evaluare;
•	 sarcina (în formulă algoritmizată);
•	 grila de evaluare (cu detalierea indicatorilor de performanţă).

Ulterior, elevii vor fi familiarizaţi cu structura grilei de evaluare, cu specificarea descrip-
torilor de nivel/de performanţă. Respectarea timpului de prezentare este un parametru 
foarte important în realizarea cu succes a acestui tip de evaluare.

Profesorul are libertatea de a alterna probele de evaluare scrisă şi orală cu probele 
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practice (hărţi, scheme, colaje, postere, afişe, prezentări PPT, susţinere de proiecte), care, 
preferabil, vor fi realizate în echipă şi vor valorifica creativ conţinuturile şi competenţele 
disciplinei.

Deoarece disciplina Limba engleză aplicată în domeniul TIC implică formarea şi dezvol-
tarea unor competenţe direct corelate cu nevoile şi oportunităţile pieţei muncii, accentul 
se va pune pe componenta savoir-être, aceasta presupunând sarcini de evaluare care să 
permită o estimare a dezvoltării personalităţii elevului. De menţionat că, în cazul nostru, 
profesorul va lua în consideraţie atât produsul, cât şi procesul – efortul depus de elev în 
obţinerea rezultatelor măsurate.

Produsul evaluabil la încheierea unităţii trebuie să demonstreze prezenţa compe-
tenţei/competenţelor vizate. Acesta reprezintă rezultatul unei activităţi realizate oral 
sau în scris. Accentuăm că o discuţie în plen cu clasa (activitate frontală) nu poate con-
stitui un produs evaluabil. Printre formele de produs recomandabile pentru a fi exersa-
te în contextul valorificării competenţei de argumentare a textului scris şi în discursul 
oral, enumerăm:

•	 Textul argumentativ în baza unui citat, aforism, proverb propus sau a unei unităţi 
ideatice a textului: temă, idee etc.;

•	 Textul argumentativ cu elemente de încadrare a personajului/textului;
•	 Eseul argumentativ;
•	 Povestirea (relatarea unor evenimente);
•	 Prezentarea orală cu suport vizual (colaj, poster, PPT, Prezi, Pechakucha ş.a.);
•	 Interviul;
•	 Dialogul;
•	 Discursul de felicitare;
•	 Reportajul;
•	 Portofoliul elevului;
•	 Proiectul de grup/Proiectul individual etc.;
•	 Dezbaterea;
•	 Graficul T;
•	 Pânza discuţiei;
•	 Argument în patru paşi;
•	 Masa rotundă;
•	 Scheletul de peşte;
•	 Analiza unui film;
•	 Diagrama Venn;
•	 Poster digital;
•	 Acvariul;
•	 Brainsketching;



3�

Curriculum pentru învăţământul profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar

•	 Turul Galeriei;
•	 Metoda Lotus;
•	 6 Pălării gânditoare;
•	 Platforme educaţionale moderne de evaluare: Vocaroo, Voice Spice, Stupiflex, Thin-

gLink, StoryJumper, Printing Press, Canva, Powtoon etc.

Se recomandă ca produsele elevilor să fie păstrate o perioadă, să fie plasate pe blogul 
clasei sau să fie publicate în revista clasei (pe hârtie sau în format electronic). În acest 
mod, munca elevului va fi apreciată, va putea fi luată drept etalon şi va permite monitori-
zarea efortului depus şi a progresului înregistrat pe parcursul cursului.
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Anexa 1

Administrarea disciplinei

Codul 
disci-
plinei

Denumirea
disciplinei

Se
m

es
tr

u Număr de ore Modalităţi
de evalu-

are

Număr
de crediteTotal Teo-

rie
Ore de
 studiu 
indivi-

dual
G.07.O.004 Limba 

engleză 
aplicată în 
domeniul 

TIC

VII 90 60 30 Examen 3

Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare

Nr. Unităţi de învăţare Număr de ore
Total Teorie Studiu 

in-
dividual

1. A Career in IT 6 4 2
2. Computer Architecture 12 8 4
3. Surfing Safely 12 8 4
4. Communication without Boundaries 12 8 4
5. Digital Freedoms and Responsibilities 12 8 4
6. Consumer Trust Building in e-Commerce 12 8 4
7. Machine Supremacy 12 8 4
8. Digital Globalization 12 8 4

Total 90 60 30

Specialitatea Calculatoare
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Anexa 2

Studiul individual ghidat de profesor

Materii pentru studiu individual Produse de 
elaborat

Modalităţi de evalu-
are

Termene de 
realizare

1. A Career in IT
1. Create a video CV and a cover 

letter for an IT job, using the 
Powtoon platform. Publish the 
video on the group Facebook 
page.

Video CV 
and cover 
letter

Peer evaluation by 
commenting on 
commenting the 
video that includes 
the CV and the 
cover letter, based on 
a given assessment 
grid.

Week I

2. Computer Architecture
2. Identify what peripherals are 

attached to your computer. 
Produce an audio podcast ad-
vertising for selling an output or 
input device of your computer, 
using the Vocaroo platform.

Advertising 
audio pod-
cast

Individual oral pre-
sentation

Week II

3. Surfing Safely
3. Design an ICT classroom with 15 

networked PCs, Internet access 
and peripherals, taking into 
consideration all the necessary 
safety precautions presented 
below: room conditions: space, 
desks, chairs, lighting devices and 
windows; ergonomic devices; 
electrical safety: layout of cables 
and connectors, hotspots for a 
wireless network; notice boards 
and posters with health and safe-
ty recommendations. Use any 
familiar means/ways to repre-
sent your work (picture, poster, 
diagram, tables, 3D image, etc.). 
Present your product to the class.

Poster/
Graph/
Diagram/ 
3D picture

Individual oral pre-
sentation and writ-
ten peer reflections

Week III
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4. Communication without Boundaries
4. Do research on different social net-

works. What are the advantages 
and disadvantages of networks? 
What are the most popular social 
websites? Use discourse markers: 
to begin with, moreover, additio-
nally, consequently, in conclusion.

Digital posters 
based on a 
case study

Group presenta-
tion

Week IV

5. Research on various types of net-
works (social networks, online 
game chats, public blogs, instant 
messages) to distinguish elements 
and grammar rules of the Eng-
lish Net Language as an informal 
language. Create a video presen-
tation on the impact of the Net 
Language over communication 
effectiveness, including ways to 
improve the informal online lan-
guage.

Video on the 
Screencast- 
O-Matic plat-
form

Project Week V

5. Digital Freedoms and Responsibilities
6. From two options, choose one 

task:
a. Write an online job vacancy an-

nouncement on your blog/site, 
which will include ethical and pro-
fessional requirements.

b. Prepare an online newspaper ar-
ticle of 100 words on how digital 
laws work in Moldova, compared 
to English- speaking countries.

An online 
job 
a n n o u n c e - 
ment
Online news-
paper article
online (www.
f o d e y. c o m) 
and paper-ba-
sed)

Peer analysis 
through online 
comments
The Gallery Walk 
technique

Week VI

6. Consumer Trust Building in e-Commerce
7. Have a look at different online 

shops. Study their design and the 
various elements they have used 
and make a list of the type of pro-
ducts and services they offer.

Venn Diagram Think-Pair-Share Week VII

8. Create a chart illustrating how 
Moldovan e-commerce is going to 
be in 10 years’ time.

Chart The Lotus tech-
nique

Week VIII
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7. Machine Supremacy
9. Using the “6 Thinking Hats” tech-

nique, collaborate with colleagues 
to write an online essay on Google 
Docs that will answer the follo-
wing prompt: “With the advances 
happening in technology, it’s be-
coming evident that computers, 
machines, robots, and algorithms 
are going to be able to do most 
of the routine, repetitive types of 
jobs. Can machines be trusted to 
do things for us?”

Online 
Collaborative
Essay

Written assess-
ment

Week IX

8. Digital Globalization
10. Complete the following project 

missions on future technology in-
ventions:

Mission 1. Watch a 3D or a 5D movie 
and write a 50-word paragraph to em-
phasize the key ideas and emotions 
you experienced. Post your paragraph 
on your own blog.
Mission 2. Interview 12 community 
members (2 children, 2 parents/grand-
parents, 2 colleagues, 2 teachers, and 
2 IT experts) on the risks and benefits 
of future IT trends. Use various types 
of questions, such as: open questions, 
tag questions, and Wh-questions. Ge-
neralize the interview results in an on-
line infographic or brochure (e.g. on 
the www.canva.com platform).
Mission 3. Design your own techno-
logy invention, from the perspective 
of a famous ICT inventor. Present your 
invention to an exhibition organized 
for students from different educational 
institutions. Use the arguments and dis-
course markers to structure your 3-min-
ute speech (to begin with, moreover, con-
sequently, additionally, in conclusion).

Blog com-
ment 
Infographic 
or brochure 
3 minute 
speech on 
one’s own 
invention

Project Week X

* Specialitatea Calculatoare
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