
 

 

InculețLiliana 

 

Profesor de Limbafranceză 

 

Motto:A învăța limbile străine pentru a deveni cetățean al lumii. 

(După Betty A. Reardon) 

 

Contribuirea la dezvoltarea competențelor necesare pentru 

viață și activitatea independentă, argumentarea concluziei și a 

ipotezelor, documentarea independentă asupra unei probleme, 

elaborarea concluziilor, analiza multidimensională a 

fenomenelor și evenimentelor prin prisma legăturilor logice, 

propunerea unor soluții originale în situații – problemă, 

elaborarea de proiecte și a produselor proprii prin implicarea 

creativității și a gândirii critice, autorealizarea, 

autoperfecționarea spirituală și fizică, cooperarea constructivă 

cu diverse persoane, orientarea în viața profesională și cea 

socială precum luarea decizilor adecvate,  competențe 

economice, inițiativă, flexibilitate în raport cu lumea 

înconjurătoare. 

 

Data, luna nașterii: 08 martie 

Diriginte: CON 1801G 

Grad didactic: I (conferire – 2018) 

 

Studii: 

 

Treapta Facultate Specializare Instituția Anul 

absolvirii 

Învățământul 

superior 

 

 

 

 

Absolventă a 

facultății de 

„Pedagogie și 

Psihologie” 

 

Pedagogia 

Învățământului Primar și 

Limbi Moderne  

Universitatea 

de Stat 

 „Al. Russo” 

din or.Bălți 

1996 

Master 

înȘtiințe ale 

Educației 

 

 

Limbi și Literaturi 

străine, 

Departamentul: 

Limbi și Literaturi 

romane 

Didactica limbii franceze 

și strategii de comunicare 

Universitatea 

Pedagogică de 

Stat „ Ion 

Creangă” din 

mun. Chișinău 

2018 

 

 

 



Experiențăprofesională: 

 

Perioadă Instituție Funcție 

2006-2014 Liceul Teoretic cu Profil de Arte „ Elena 

Alistar” or.Chișinău 
Profesor de limbă franceză, 

diriginte 
Mentor practică pedagogică 

2004-2006 Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes 

Saavedra” or.Chișinău 
Profesor de limbă franceză, 

diriginte 

1996-2004 Liceul Teoretic „ Nicolae Iorga” or. 

Chișinău 
Profesor de limbă franceză, 

diriginte 

Mentor practică pedagogică 

 

Diplome/Titluri obținute în cadrul instituției: 

 

Anul Diploma/Titlul obținut 

  

 

Activități/Performanțe ale elevilor: 

 

Activități Etapa Elevul Anul/Grupa Instituția Anul 

Locul III la 

limbafr. 

zonală Bancu 

Vlada 

II / 

FIN 1409G 

Colegiul Pedagogic 

 „ A. Mateevici„ Chișinău 

2016 

Locul III la 

limbafr. 

zonală Bancu 

Vlada 

III /  

FIN 1409G 

ColegiulPedagogic 

 „ A. Mateevici„ Chișinău 

2017 

Locul I 

la limbafr. 

zonală Vanghelii 

Maria 

I / 

FB 1709G 

Colegiul Pedagogic 

 „ A. Mateevici„ Chișinău 

2018 

 

Cărțirecomandate:  

 Denis C. Meyer ,Clés pour la France. Culture et Civilisation,Tipogr.Centrală- 2010 

 Lilia Oltean-Grecu, Le résumé du texte,support méthodologique pour les enseignants et 

les apprenants du français, Chișinău 2005 

 Kemba A. N'Namdi, Ordanisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la 

culture, Le guide pour l'enseignement de la lecture,Paris 2005  

 

Hobby: călătoriile, lecturile, teatrul, cinematografia, arta, natura. 

 

Dacă nu aș fi fostprofesor, aș fi vrutsăfiu:ghidsau agent turistic. 

 

Autocaracterizare: Limba este un instrument pentru acceptarea și înțelegerea diversității, 

pentru soluționarea conflictelor prin dialog, dar, în special, pentru acceptarea responsabilității. 

În societatea noastră mondială, responsabilitatea civică și socială reclamă adesea solidaritatea 

și cooperarea interculturală pentru rezolvarea problemelor și edificarea păcii. Studierea 

problemelor comunității mondiale în a doua sau a treia limbă este un excelent mijloc de 

pregătire pentru acumularea acestor responsabilități. Trăim într-o perioadă furtunoasă când 

omul e posesorul multor mijloace tehnice inovatoare, de aceea epoca modernă are nevoie de 



un om cu gândire  critică, creativ, inventiv, explorator de începuturi îndrăznețe. La leagănul 

omului de mâine stă dascălul, un dascăl în adevărat sens al cuvântului : receptiv la ideile și 

experiențele noi, independent și îndrăzneț în gândire, astfel încât activitatea didactică să devină 

un laborator de noi practici, procedee și viziuni.   

 

Alte informații: 

 


