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I. Preliminarii 

O cultură naţională nu poate exista în afara cuvântului limbii materne, deoarece ele au apărut 

concomitent: cultura şi cuvântul. Vorbitorul de rând, omul de creaţie şi savantul sunt creatori ai unei 

culturi naţionale numai atunci când cunosc şi utilizează limba respectivă. Cultura, în genere, e 

născută de cuvânt. Anume acesta este elementul primordial generator de idei, de intelect şi de 

conştiinţă. Şi dacă raportăm cuvântul la un popor, el devine făuritorul unei culturi naţionale. 

Coduita verbală este o reflectare nemijlocită a personalităţii vorbitorului. De conştiinţa şi de voinţa 

noastră depinde felul în care vorbim. Exprimarea corectă stimulează puterea creatoarea şi 

disciplinează scrisul vorbitorului. Gândim în mod firesc şi bine în limba maternă dacă o cunoaştem. 

Limba este cea care ne uneşte şi ne înalţă , dacă ştim a o vorbi corect. 

Elevul nostru trebuie să fie, în primul rând, o personalitate, iar ca să fie este necesar să vorbească 

cursiv, clar şi expresiv. În ajutor îi vine unitatea de curs Oratorica, fiind adresată viitorului specialist, 

care va asigura, în domeniu, aspectul ”limbajului şi a comunicării coerente”. 

Oratorica vizează un sistem de competenţe specifice pentru a realiza un spectru larg de acte 

comunicative, în conformitate cu normele limbii literare, în variantă scrisă şi orală. O competenţă se 

formează în timp, de aceea elevii îndrumaţi de către profesor vor parcurge, în acest sens, un traseu 

lung, pornind de la însuşirea unui volum de cunoştinţe la temă, ca mai apoi să-şi formeze abilităţi de 

analiză a informaţiei, de exprimare a punctului de vedere personal cu referire la subiectul discutat. Se 

va realiza o interferenţă dintre limbă/comunicare/viaţă. Se va  aprofunda, prin extensie sistematică, 

cunoaşterea normelor limbii în diverse situaţii de comunicare în scopul dobândirii unui stil individual. 

Prin subiectele propuse, se va  contribui la formarea unei culturi a comunicării care va permite 

elevului să aibă o imagine de ansamblu despre organizarea formală a actului comunicării. 

Sarcinile cursului sunt de a forma la  elevii din colegiu deprinderea de a asculta şi de a recepţiona 

mesaje specifice activităţii educaţionale şi a vieţii cotidiene, de a dezvolta deprinderi de aplicare a 

normelor dialogului în relaţii interpersonale: audierea cu răbdare a partenerului de conversaţie, 

acceptarea părerilor altora, manifestarea toleranţei faţă de părerile opuse, utilizarea unor formule de 

adresare şi de politeţe adecvate vârstei şi statutului interlocuitorului. Vor cunoaşte etica 

convorbirilor telefonice, particularităţile artei oratorice. Vor sesiza în mesajul oral/scris respectarea 

sau încălcarea anumitor calităţi ale stilului. 

 

II. Motivaţia, utilitatea modulului pentru dezvoltarea profesională 

     Studierea disciplinei Oratorica le va oferi elevilor posibilitatea să continue formarea şi dezvoltarea  

culturii comunicării, prin stăpânirea resurselor limbii,  prin cunoaşterea şi interpretarea valorilor 

literare, precum şi a experienţelor estetico-literare şi lectorale, să utilizeze mesaje  corecte şi 

eficiente  în diverse situaţii de comunicare, să-şi dezvolte competenţele profesionale. 

 

III.  Competenţe profesionale specifice modulului 

Competenţele profesionale specifice modulului derivă din idealul educaţional, au un grad înalt de 

generalitate şi definesc finalităţi: 

CS1. Utilizarea corectă şi expresivă a resurselor limbii române în comunicarea orală şi scrisă; 

CS2. Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de exprimare orală/scrisă în mod corect, logic, coerent şi 

concis a gândurilor, ideilor şi sentimentelor; 
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CS3. Formarea competenţei de comprehensiune, de reproducere şi de producere a mesajului oral şi 

scris; 

CS4. Perceperea mesajului citit/audiat prin receptarea adecvată a universului emoţional şi estetic al 

textelor literare; 

CS5. Formarea competenţei de comunicare verbală, nonverbală şi paraverbală prin: 

 dezvoltarea deprinderilor de aplicare a dialogului, monologului în relaţii interpersonale; 

 aplicarea cunoştinţelor din fonetică, gramatică, lexicologie, în fluxul vorbirii; 

 redactarea textelor conform parametrilor, utilizând resursele limbii române literare; 

CS6. Respectarea în comunicarea orală a calităţilor stilului (claritate, precizie, corectitudine); 

CS7. Racordarea cunoştinţelor din cultura vorbirii la procesul educaţional din învăţământul 

profesional. 

 

 

 IV. Administrarea modulului 

 

Semestrul 

Numărul de ore 

Modalitatea 

de evaluare 

Numărul 

de 

credite Total 

Contact direct 

Studiul 

individual Prelegere 
Practică/ 

seminar 

VIII 90 20 20 50 Examen 3 
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V. Unităţile de învăţare 

Unităţi de 

competenţă 

Unităţi de conţinut Abilităţi 

1. Comunicarea. Cultura şi etica comunicării 

UC1. Formarea şi 

dezvoltarea 

deprinderilor de 

exprimare orală/ 

scrisă în mod corect, 

logic, coerent şi 

concis a gândurilor, 

ideilor şi 

sentimentelor. 

 

 

 

1. Importanţa studierii modulului Oratorica. Finalităţile cursului. 

Intracţiunea disciplinei cu alte ştiinţe. 

2. Rolul comunicării în viaţa cotidiană. Necesitatea cultivării limbii. 

3. Comunicarea. Elementele comunicării. 

4.  Funcţiile comunicării. 

5. Mesajul – element fundamental al  comunicării. 

6. Arta discuţiei. Rolul discuţiei  în dezvoltarea capacităţii de comunicare. 

7. Comunicarea verbală. Specificul şi caracteristicile ei. 

8. Cuvântul în comunicare. Rolul expresiilor plastice în transmiterea 

mesajului. 

9.  Paralimbajul. 

10. Discursul. Componentele structurale ale unei prezentări orale. 

11. Caracteristicile principale ale unui bun orator. 

12. Specificul şi caracteristicile comunicării nonverbale. 

13. Gesturile, poziţia şi mişcarea corpului –factori importanţi în 

comunicarea nonverbală. 

 

 

A1.Determinarea importanţei studierii modulului 

Oratorica. 

A2. Indicarea rolului comunicării în viaţa 

cotidiană. 

A3. Analizarea procesului de comunicare şi cel al 

relaţiilor dintre elementele comunicării.  

A4. Stabilirea funcţiilor comunicării. 

A5. Construirea corectă a mesajelor,  ţinând cont 

de caracteristicile feedback-ului. 

A6. Prezentarea rolului discuţiei în dezvoltarea 

capacităţii de comunicare. 

A7. Identificarea şi analiza caracteristicilor 

comunicării verbale. 

A8. Utilizarea expresiilor plastice în diverse 

contexte verbale. 

A9. Determinarea importanţei paralimbajului în 

comunicare. 

A10. Pregătirea şi susţinerea unui discurs, 

respectând componentele lui structurale. 

A11. Determinarea şi analiza calităţilor necesare 

unui bun orator. 

A12. Identificarea specificului şi analiza 

caracteristicilor comunicării nonverbale.    

A13. Interpretarea semnelor comportamentale în 

diverse situaţii de comunicare. 

2. Comunicarea orală şi scrisă 
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UC2. Utilizarea 

corectă şi expresivă a 

resurselor limbii în 

comunicarea orală şi 

scrisă. 

1. Dialogul. Organizarea dialogului oral şi scris. 

2. Utilizarea semnelor de punctuaţie în cadrul dialogului şi a formulelor 

de salut, de prezentare, de adresare, de exprimare a mulţumirii. 

3. Structura convorbirilor telefonice.. Cerinţele faţă de convorbirile 

telefonice. 

4. Etica convorbirilor telefonice. 

5. Funcţiile vorbirii monologate: 

*comunicativă; 

*apreciativă; 

*emotivă. 

6. Tipurile de monolog după conţinut: 

*informaţie, 

*descriere; 

*monolog-părere. 

A14. Transpunerea actului de comunicare 

dialogată în situaţii de comunicare adecvate. 

A15. Utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie 

şi a formulelor de salut, de prezentare, de 

exprimare a mulţumirii în cadrul dialogului. 

A16. Evidenţierea aspectelor generale ale 

convorbirilor telefonice şi determinarea 

cerinţelor. 

A18. Simularea unor convorbiri telefonice, 

respectând cerinţele faţă de ele. 

A19. Stabilirea funcţiilor vorbirii monologate. 

A20. Realizarea diverselor tipuri de monolog. 

 7. Normele de limbă ale comunicării orale. Vocabularul şi sintaxa stilistică 

a comunicării orale. 

8. Normele de logică ale comunicării orale. Respectarea legii identităţii-

condiţie indispensabilă a comunicării. 

9. Contactul cu publicul. Factori ce influenţează asupra stabilirii 

contactului verbal cu auditoriul. 

10. Argumentarea tezelor. 

A21. Determinarea relaţiei  dintre comunicarea 

orală şi normele limbii literare. 

A22.  Identificarea şi corectarea greşelilor de 

logică comise în textele prezentate. 

A23. Stabilirea modalităţilor de dirijare a 

auditoriului. 

A25. Improvizarea unui monolog oral în care se 

va argumenta o teză. 

 11. Textul coerent – formă a comunicării în scris. 

12. Coerenţa textului.  

Triada temă-conţinut-titlu. 

13. Incoerenţa – greşeală gravă de text. Analiza textelor şi corectarea 

greşelilor. 

14. Dicţionarul – instrument de lucru asupra textului. 

A26.Determinarea  componentelor structurale 

ale textului coerent. 

A27. Elaborarea textelor conform temelor 

propuse, respectând corelaţia dintre temă, 

conţinut şi titlu. 

A28. Examinarea tipurilor de greşeli comise în 

text şi redactarea lui. 

A29. Determinarea rolului dicţionarului ca 
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instrument de lucru cu textul. 

3. Textul oficial. Tipuri de texte oficiale 

UC3. Redactarea 

textelor oficiale. 

1. Textul oficial. Trăsăturile caracteristice ale  textului oficial. 

2. Termeni şi abrevieri frecvente utilizate în textele oficiale. 

3. Tipuri de texte oficiale: 

*cererea; 

*cv-ul; 

*bileţelul; 

*anunţul; 

*invitaţia; 

*scrisoarea – cerinţele faţă de redactarea fiecărui tip. 

A30. Reliefarea  trăsăturilor principale ale textului 

oficial care îl deosebesc de alte tipuri de texte. 

A31. Ortografierea corectă a abrevierilor 

frecvente utilizate în diverse texte oficiale. 

A32. Elaborarea textelor oficiale, conform 

legendelor propuse. 

4. Erori de vocabular şi stil 

UC4.  Formarea 

competenţei de 

comunicare verbală 

prin aplicarea 

cunoştinţelor de 

fonetică, gramatică, 

lexicologie în fluxul 

vorbirii.  

1. Greşeli generate de bilingvismul rus-român: 

- omonimia bilingvă; 

- calchierea greşită a verbelor reflexive; 

- calchieri semantice. 

- calchierea prepoziţiilor după modele ruseşti. 

2. Greşeli de ordin lexico-gramatical: 

- greşeli de recţiune verbală; 

- folosirea inoportună a negaţiei  nu; 

- dificultăţi de acord(acordul articolului posesiv, acordul încrucişat); 

- forme verbale ortografiate incorect. 

3. Pleonasmul şi tautologia. 

4. Echivocul. 

5. Cacofoniile şi aglomerarea de genitive. 

6. Greşeli generate de folosirea inoportună a paronimelor. 

A33. Determinarea şi corectarea greşelilor 

generate de bilingvismul rus-român. 

A34. Identificarea şi corectarea,  în textele 

propuse, a greşelilor de ordin lexico-

gramatical. 

A35. Redactarea textelor propuse, evitând 

construcţiile tautologice şi pleonastice. 

A36. Explicarea fenomenului lingvistic 

echivocul. 

A37. Redactarea enunţurilor ce conţin 

cacofonii şi aglomerare de genitive. 

A38. Elaborarea diferitor tipuri de texte, 

utilizând corect paronime. 
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VI. Repartizarea orientativă a orelor pe unităţi de învăţare 

Nr. 

crt. 

 

 

 

Unităţi de învăţare 

 

 

 

 

Total Numărul de ore 

Contact direct  

Lucrul 

individual 

Prelegere  Lucrul Practică/ 

Seminar 

1. Comunicarea Cultura şi etica 

comunicării 
12 2 2 8 

2. Comunicarea orală şi scrisă 22 5 5 12 

3. Textul oficial Tipuri de texte oficiale  28 6 6 16 

4. Erori de vocabular şi stil 28 7 7 14 

 TOTAL  90 20 20 50 

 

      VII. Studiul individual ghidat de  profesor 

Materii pentru studiul individual Produse de 

elaborat 

Modalităţi de 

evaluare 

Termeni de 

realizare 

1. Comunicarea. Cultura şi etica comunicării 

1.1 Rolul comunicării în viaţa cotidiană. 

Necesitatea cultivării limbii. 

 

1.2 Funcţiile comunicării. 

 

1.3 Arta discuţiei. Rolul discuţiei în 

dezvoltarea capacităţii de comunicare.                                    

 

1.4 Paralimbajul.Importanţa 

paralimbajului în comunicare. 

 

1.5 Caracteristicile unui bun orator. 

 

1.6 Gesturile, poziţia şi mişcarea 

corpului-factori importanţi în 

comunicarea nonverbală. 

Referat 

 

 

Proiect de grup 

 

 

Referat 

 

Referat 

 

 

Studiu de caz 

 

 

Proiecte de grup 

 

Comunicare 

 

 

Prezentarea 

proiectului 

 

 

Comunicare 

 

Discursul 

 

 

Jocul de rol 

 

 

Prezentarea 

proiectelor 

 

Săptămâna  

2-3 

2. Comunicarea orală şi scrisă 

2.1 Utilizarea în cadrul dialogului a 

formulelor de salut, de prezentare,de 

Studiul de caz 

 

Comunicarea 

 

Săptămâna  

5 
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adresare, de exprimare a mulţumirii. 

2.2 Etica convorbirilor telefonice. 

2.3 Tipurile de monolog după conţinut. 

2.4 Respectarea legii identităţii-condiţie 

indispensabilă a comunicării. 

2.5 Contactul cu publicul. Factori ce 

influenţează asupra stabilirii contactului 

verbal cu auditoriul. 

2.6 Argumentarea tezelor. 

 

2.7 Coerenţa textului.  

Triada-temă-conţinut-titlu. 

 

 

2.8 Incoerenţa –greşeală gravă de text. 

2.9 Dicţionarul-instrument de lucru 

asupra textului. 

 

Proiect de grup 

 

Studiul de caz 

 

Referat 

 

 

Proiect de grup 

 

Studiul de caz 

Elaborarea 

textelor 

conform 

subiectelor 

propuse 

Studiul de caz 

Analiza 

greşelilor din 

text 

 

Prezentarea 

proiectelor 

Prezentarea 

monologurilor 

 

Comunicare 

 

 

Prezentarea 

proiectului 

 

Dezbaterea 

Prezentarea 

textelor 

 

 

Comunicare 

Prezentarea 

textelor corecte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Săptămâna 

7 

3. Textul oficial Tipuri de texte oficiale  

3.1 Cererea. Exigenţe la redactarea 

cererii. 

 

3.2 CV-ul .Structura CV-ului . 

 

 

 

3.3 Scrisoarea. Elementele componente 

ale scrisorii. 

Redactarea  

cererilor, 

conform 

legendelor 

propuse 

Redactarea  CV-

urilor, conform 

legendelor 

propuse 

 

Alcătuirea 

scrisorilor 

Evaluarea 

cererilor 

 

 

Evaluarea CV-

urilor 

 

 

 

Evaluarea 

scrisorilor 

Săptămâna  

9 

 

 

 

 

Săptămâna 

10 

4. Erori de vocabular şi stil 

4.1Calchierea lexicală 

 

4.2 Folosirea inoportună a negaţiei nu. 

4.3 Ortografierea incorectă a unor 

forme verbale. 

4.4  Cazuri dificile de acord. 

4. 5 Aglomerarea  de genitive. 

4.6  Greşeli generate de utilizarea 

inoportună a paronimelor. 

Corectarea 

greşelilor din 

enunţuri 

Redactarea 

textului 

Testul 

Exerciţiul 

Redactarea 

textelor 

Exerciţiul 

Prezentarea 

enunţurilor 

corecte 

 

Prezentarea 

variantei 

corecte a 

textului 

Evaluarea 

testului 

 

Săptămâna  

12 

 

 

 

Săptămâna  

14 
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Evaluarea 

exerciţiilor 

Prezentarea 

variantei 

corecte 

Evaluarea 

 

VIII. Lucrări practice recomandate 

 Redactarea discursurilor, conform tematicii indicate; 

 Realizarea diferitor tipuri de monolog: 

 Analiza textelor şi corectarea  greşelilor; 

 Redactarea diferitor tipuri de texte oficiale , conform legendelor propuse. 

 

IX. Sugestii metodologice 

În organizarea lecţiilor la modulul Oratorica, un rol deosebit îl au strategiile interactive. Ele contribuie 

la dezvoltarea vorbirii, gândirii, atenţiei, creativităţii. 

Braistorming-ul sau Asaltul de idei – este o tehnică de stimularea a creativităţii în cadrul unei 

discuţii, dezbateri. Ea se axează pe două etape: 

- Enunţarea de către învăţător a unei probleme.  

- Producerea şi înregistrarea soluţiilor. 

Studiul de caz – tehnică ce constă în analiza şi dezbaterea unei situaţii particulare problematice. Ea 

dezvoltă capacităţile intelectuale ale elevilor puşi în situaţia de a analiza, de a rezolva şi de a lua 

decizii eficiente şi originale. 

6 De ce? – tehnică de comunicare este aplicabilă pentru înţelegerea profundă a mesajului şi pentru 

redactarea textelor argumentative. Ea presupune formularea consecutivă a 6 întrebări De ce? în 

raport cu o afirmaţie. Fiecare întrebare începând cu a doua va rezulta din răspunsul la întrebarea 

precedentă. Elevii implicaţi în această descifrare de sensuri vor fi învăţaţi să formuleze întrebări şi 

răspunsuri, urmărind progresia şi coerenţa ideilor. 

Argument în patru paşi – tehnică ce contribuie la dezvoltarea abilităţilor de construire a unei 

structuri logice cu scopul explicării unei teze, permite analiza şi evaluarea gradului de convingere al 

unui argument. 

Revizuirea circulară – este o tehnică de cooperare care presupune redactarea unui text care va fi 

ulterior apreciat de către profesor. E o tehnică prin care se dezvoltă abilităţile de redactare şi 

perfecţionare a textului ”brut”. 

 

X. Sugestii de evaluarea a competenţelor profesionale 

Procesul de evaluare la modulul Oratorica va pune accent pe: evaluarea, cu preponderenţă, a 

formării de atitudini, exprimare corectă şi atitudini comportamentale; utilizarea frecventă a formelor 

de autoevaluare şi evaluare reciprocă; autonomia evaluării, ce presupune monitorizarea propriei 

reuşite.  În perspectiva unui demers educaţional centrat pe competenţe, se vor utiliza, alături de 

formele şi instrumentele clasice de evaluare, forme şi instrumente complementare, cum sunt: 

proiectul, autoevaluarea, evaluarea în perechi, observarea sistematica a activităţii şi a 

comportamentului elevilor, dramatizări, joc de rol, prezentarea emisiunii TV. 

Pentru sporirea eficientizării autoevaluării, sunt recomandate și audierile sau vizionarea secvențelor 

prezentate ce au fost înregistrate. Activitățile propuse pot fi atât individuale, precum şi în grup, iar 
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criteriile de evaluare pot fi elaborate împreună cu elevii, în felul acesta ei vor deveni monitorii 

propriei învăţări. 

În cadrul modulului Oratorica se vor utiliza: portofoliul – cartea de vizită a elevului; pagina de jurnal 

– reflecții în baza textelor citite; târgul de idei – lansarea celor mai originale idei; turul galeriei – 

expunerea creațiilor originale;  strop de înțelepciune – panou de cultivare a limbii române;  

Proiectul de grup – activitate colectivă a elevilor, care are drept scop realizarea unui produs comun. 

Este o activitate de durată, constituită din trei părţi componente: a) proiectare; b) informare, 

investigare, realizare; c) prezentarea publică a produsului final.  

Acest modul implică formarea şi dezvoltarea unor competenţe direct corelate cu nevoile şi 

oportunităţile vieţii cotidiene. În acest context, accentul se va pune pe componenta savoir-être, 

aceasta presupunând sarcini de evaluare ce au caracter de integrare, permit o estimare amplă a 

dezvoltării personalităţii elevului în cadru educativ neformal: teatralizări, mese rotunde, organizarea 

de expoziţii, sondaje de opinii. 

 

XI. Resursele necesare pentru desfăşurarea procesului  de studiu 

Un rol important în predarea-învăţarea cu succes a modulului Oratorica o au următoarele surse:  

 Suportul de curs; 

 Portofoliul elevului; 

 Articole de cultivarea limbii; 

 Literatura  didactică. 

 

XII. Resursele didactice recomandate elevilor 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea resursei Locul în care poate fi 

consultată/accesată/procurată 

resursa 

1. Cantemir Grigore, Cultura vorbirii, 

Chişinău, ARC, 2014 

Biblioteca  

2. Druţă Inga, Memorator la limba 

română, Chişinău, ARC; 2014 

Librărie 

3. Palii Alexei, Cultura comunicării, 

Chişinău, Epigraf, 2000 

Biblioteca  

4. Popescu Diana Florentina, Ghid 

practic la limba română, Chişinău, 
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