
  

GUȘANU Tatiana 

 

Profesor de Limbafrancezăde afaceri / limba engleză  

 

Motto:„A fi profesor înseamnă să explorezi necunoscutul, să 

descoperi lumea devenind nu doar un bun profesionist dar și o 

personalitate.” 

 

Diriginte: -PAA1811G 

 

Grad didactic: II (conferire – 2015) 

Experiență profesională: 

Perioadă Instituție Funcție 

12/11/2018–Prezent IP Liceul Academic de Arte Plastice 

„Igor Vieru”, 

Profesor de limba engleză 

01/09/2017–Prezent IP Centrul de Excelență în Economie 

și Finanțe din Chișinău 

Profesor de limba franceză 

de afaceri/ limba engleză 

01/09/2015–

01.06.2019 

Liceul Teoretic European Profesor de limba franceză 

01/09/2009–

01/07/2017 

IP LiceulTeoretic Agricol din 

Chișinău 

Profesor de limba franceză/ 

limba engleză 

 

 

Anul Cursuri/Formări 

17.06.2019-

21.06.2019 

META Summer School ” Learn. Engage. Develop.” 

25/05/2019–

14/06/2019 

Cursuri de formare continuă la specialitatea Limba franceză și 

Limba engleză, Institutul de Formare Continuă 

20/05/2019–

27/05/2019 

Aspecte metodologice privind implimentareaCurriculumului la 

disciplina ”Dezvoltarea personală în cadrul orelor de dirigenție” 

IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, Chișinău 

29/03/2019–

30/03/2019 

International Conferece for English Teachers, ”Teaching with 

Confidence- Learning with Fun” 

M.E.T.A, Chișinău 

06/06/2018–

22/06/2018 

Cursuri de formare continuă la specialitatea ”Cultura relațiilor 

profesor- elev”, 

28/05/2018–

01/06/2018 

Cursuri de formare continuă la specialitatea ”Tehnologii 

informaționale”,IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, 

Chișinău 

Cărți recomandate:  

 Agafiţa M., Rusu D. L’entreprise à l’ordre du jour, Chişinău   2003; 

 Cenuşe  Ioan Petre, Limba franceză  pentu oamenii de afaceri, volumul III, Chişinău, 

1995; 

 Danilo M. Le français de l’entreprise, Paris, 1993; 

 Moldoveanu Gh., Savoir communiquer dans les affaires, Chişinău 1999; 



 Moldoveanu Gh., Ecrire et convaincre ,Chişinău, 2000; 

 Ileana Constantinescu Manual de corespondență comercială și de corespondență în 

domeniul turismului, București: Editura Economică1999. 

 

Autocaracterizare: Sunt deținătoare a Diplomei universitare în filologie, absolventă a 

Facultății de Limbi Străine din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălţi și a 

Diplomei de master, absolventă a Facultății de Limbi moderne şi clasice din cadrul 

Universității de Studii Europene din Chișinău.  

Experiența profesională în domeniul pedagogic cumulează peste 10 ani, perioadă în care mi-

am dezvoltat capacitatea de a lucra într-un mediumultinațional și cu parteneri educaționali, 

conform competențelor dobândite în rezultatul formărilor profesionale și întâlnirilor efectuate 

cu profesorii din alte țări cum sunt: Grecia, Cipru, România și Marea Britanie.  

Deasemenea țin să menționez că, experiența acumulată îmi permite să asigur cu ușurință 

dezvoltarea competenței comunicative într-o limbă străină la elevi în cadrul activităților 

desfășurate.  

Sunt o persoană sociabilă, energică,responsabilă,  hotărâtă, interesată în perfecționarea 

profesională, care dispune de cunoștințe relevante privind principiile predării limbilor străine 

și nu în ultimul rând având capacități analitice și abilitățide întocmire a documentelor 

educaționale. 

Dacă nu aș fi fost profesor, aș fi vrut să fiu:  

Dacă nu aș fi fost profesor aș fi ratat șansa de a contribui la dezvoltarea competențelor 

comunicative într-o limbă străină la elevi, fapt ce le oferă fiecăruia în parte șansa de a deveni 

un om prosper. Iată de ce nu-mi imaginez sa fi îmbrățișat o altă profesie, deoarece de mic copil 

am visat să fiu un bun profesor și consider că această activitate mă reprezintă. 

Hobby-ul este să practic sportul, să citesc în timpul liber și să călătoresc pentru a descoperi 

noi tradiții, obiceiuri atât ale ținutului natal cât și cele ale altor popoare. ”Lumea este o carte, 

iar cei care nu călătoresc citesc doar o pagină”. – Sf. Augustin  

 

 

Alte informații: 

 


