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1. Invãþãmântul limbilor strãine ºi pregãtirea
profesionalã academicã
Schimbãrile politice ºi sociale produse în societatea
româneascã în ultimii ani impun cu necesitate regândirea
valorilor educaþiei care sã raporteze învãþãmântul
universitar atât la propria-i funcþionalitate, cât ºi la poziþia
sa socialã. De aici nevoia elaborãrii unor modele curriculare
adaptate experienþei social-istorice ºi obiectivelor generale
ale educaþiei proprii unei societãþi democrate, competitive, care sã devinã operaþionale prin intermediul unor
conþinuturi ºi tehnici de învãþare adecvate.
În acest context, reconsiderarea învãþãmântului limbilor
strãine a cãpãtat o importanþã deosebitã, constituind una
din condiþiile accesului direct la sursele valorilor culturii
universale ºi profesionale ºi, implicit, la specializarea ºi
formarea unor abilitãþi sporite de comunicare într-un
domeniu profesional vizat.

Adoptarea modelelor curriculare ESP în învãþãmântul
universitar vocaþional în care un domeniu profesional de
referinþã constituie criteriul nonlingvistic în elaborarea
programei, selectarea conþinuturilor, metodologiei ºi
tehnicilor de predare, dar ºi de evaluare a progreselor
înregistrate de cursanþi, reprezintã pentru România una
din direcþiile formãrii capacitãþii de adaptare la standardele
profesionale din Uniunea Europeanã.

2. Studiul limbii engleze aplicate în universitãþile
din România
Procesul de autonomizare ºi liberalizare a instituþiilor
de învãþãmânt superior de stat, constituirea instituþiilor de
învãþãmânt superior particulare au creat premisele operãrii
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Abstract. The development of academic training in Romania is a must for our country to adapt to the
European Union professional standards. The article makes reference to the late evolution of English for
Special Purposes (ESP) training in several universities in the country and to the case-study of ESP
learning in the Academy of Economic Studies in Bucharest.
English for Special Purposes is an academic subject based on the long-term professional and social
needs of the specialised labor force in market economy. Its authentic content and learning/teaching tasks
are selected and adapted to the curriculum subjects that the students attend to make their access autonomous to original professional sources.

Economie teoreticã ºi aplicatã

principiului concurenþei, implicit a creºterii calitãþii actului
educativ. Unitãþile de învãþãmânt superior îºi elaborazã
propriile planuri de învãþãmânt, programe pentru fiecare
disciplinã în parte, adaptate ºi adaptabile noilor obiective
comandate de societatea însãºi, de nevoile pieþei forþei de
muncã specializate, de progresele rapide actuale ale ºtiinþei
ºi tehnicii moderne.
Sociologia educaþionalã recunoaºte cã învãþãmântul
universitar este un agent al modificãrilor sociale prin
intermediul cãruia societatea însãºi se poate restructura.
Introducerea studiului limbilor strãine cu caracter
aplicativ-profesional la nivel academic este de naturã sã
favorizeze adaptarea la standardele civilizaþiei economice
ale Uniunii Europene, prin pregãtirea superioarã, flexibilã
de profesioniºti de þinutã în toate domeniile. Cum
competenþa lingvisticã de limbã englezã într-un domeniu
profesional a devenit o condiþie sine qua non pentru
exercitarea capacitãþilor profesionale, în România se
urmãreºte formarea ºi perfecþionarea profesorilor de limbã
englezã aplicatã prin programe internaþionale. Astfel, este
oportun sã fie menþionatã, în acest context, contribuþia
Consiliul Britanic de pe lângã Ambasada Marii Britanii
la Bucureºti în elaborarea ºi implementarea unor elemente
reformatoare în domeniul ESP în cadrul programului
guvernamental PROSPER (Project for Special Purpose
English in Romania)(1). Obiectivele acestui program de
lungã duratã au în vedere specializarea profesorilor de
limbã englezã aplicatã în domenii-cheie ale reformei
economice a þãrii. La început, acest proiect a angrenat
ºase instituþii de învãþãmânt superior din þarã: cinci mari
institute politehnice ºi Academia de Studii Economice
Bucureºti, dupã care ºi-a lãrgit aria de cuprindere, ajungând
la l8 institute de învãþãmânt superior care îºi continuã
colaborarea în vederea reformãrii curriculum-ului limbii
engleze aplicate prin proiectarea de cursuri ESP proprii,
elaborarea ºi prelucrarea de materiale didactice pe domenii
profesionale de aplicaþie, formarea abilitãþilor de achiziþie
a limbajului profesional (skill-uri), perfecþionarea
tehnologiilor de testare a achiziþiilor de limbã strãinã
specializatã etc. Rezultatele se concretizeazã în noile
modele curriculare ESP care statornicesc standarde
academice adaptate planurilor de învãþãmânt vizate:
dezvoltarea de abilitãþi de comunicare scrisã ºi verbalã la
nivelul înþelegerii ºi transmiterii de informaþii
profesionale în cadru formal, înþelegere la prima vedere a
unui text profesional-tehnic, redactarea de texte în
format standardizat specific domeniului vizat etc.).
Instituþiile de învãþãmânt superior de stat sau particulare
din þarã au introdus în planurile lor de învãþãmânt obiectul
„limba strãinã” cu cel puþin un seminar sãptãmânal, pentru
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care se face evaluarea finalã prin proba de verificare sau
examen. La Institutul Bancar Român, finanþat de Banca
Naþionalã a României ºi Asociaþia Românã a Bãncilor,
este prevãzut, în planul de învãþãmânt, un seminar ESP
sãptãmânal. Aici profesorii sunt selecþionaþi printr-un
proces complex, cu caracter permanent, vizând
perfecþionarea continuã a acestora din punctul de vedere
al pedagogiei limbilor strãine, dar ºi al profesiunii bancare.
Aceºtia participã la cursuri de perfecþionare în domeniul
bancar, atât în þarã, cât ºi în strãinãtate. Pe baza evaluãrii
permanente a nevoilor pieþei forþei de muncã specializate
din þara noastrã, profesorii de limbã strãinã de aici îºi
elaboreazã propriile conþinuturi didactice, cu un pronunþat
caracter profesionist. Unele aprecieri pot fi fãcute, de
asemenea, în legãturã cu domeniul tehnic. În acest sens,
este de menþionat elaborarea unui manual de limbã englezã
aplicatã, cu conþinut specific domeniului tehnic la
Institutul Politehnic Bucureºti, unde a luat fiinþã ºi un
departament specializat de inginerie cu predare exclusivã
în limbile germanã, englezã ºi francezã.
În l994, pe lângã Academia de Înalte Studii Militare,
s-a creat Centrul de perfecþionare militarã în limbi strãine,
profilat pe douã categorii de învãþãmânt, respectiv: limbile
armatelor þãrilor vecine ºi cele ale þãrilor membre NATO.
Modulele de limbã englezã aplicatã domeniului militar de
perfecþionare sunt conforme standardelor NATO pentru
operaþiuni ºi tehnicã militarã, precum ºi pentru activitate
militarã de birou. Aici, conþinuturile sunt exclusiv
originale.
Condiþionãrile locale determinã, uneori, ºi neajunsuri
însã: existã instituþii de învãþãmânt care nu beneficiazã de
o catedrã de limbi strãine proprie, care sã creeze
posibilitatea specializãrii profesorilor de limbã strãinã
aplicatã ºi adaptãrii unui profil de formare cum este cazul
universitãþilor din Craiova, Piteºti, Braºov, Bacãu. În
aceastã situaþie, profesori de limbã englezã nespecializatã
desfãºoarã seminarul de limbi strãine la toate facultãþile
universitãþii respective: tehnice, juridice, ºtiinþe
economice, construcþii, sport. Conþinuturile predate ºi
obiectivele vizate nu sunt adecvate profilului acestor
facultãþi ºi nevoilor profesionale de învãþare a limbii strãine
aplicate. Seminarul de limbã strãinã se desfãºoarã pe baza
unor programe unice, nespecializate, care urmãresc doar
menþinerea ºi adâncirea nivelului de achiziþii lingvistice
ºi comportamentale generale.
Dezvoltarea curriculum-ului limbilor strãine aplicate
constituie un demers amplu, profund ºi de lungã duratã ºi
care presupune, uneori, depãºirea unor constrângeri ºi
dificultãþi pe care numai timpul, experienþa ºi efortul
responsabil le pot înlãtura.

Elaborarea unui curs de limbã strãinã aplicatã unui
domeniu profesional este un proces dinamic care þine cont
de nevoi, obiective, dar ºi de resurse pendinte de o serie de
factori exogeni. Nivelul achiziþiilor de limbã strãinã
aplicatã, formarea unor matrice lingvistice ºi
comportamentale dupã parcurgerea cursului de cãtre
studenþi este mãsura eficienþei cursului respectiv.
Experienþa realizãrii manualelor de limbã englezã (Economic English for Upper Intermediate, Development of
Financial English Skills, Financial Communication, Financial Conventions, ed. Aureus, 2004)(2 ) pentru facultatea
de Finanþe, Asigurãri, Bãnci Burse de valori din Academia
de Studii Economice Bucureºti constituie un model al
adaptãrii cursului de limbã englezã la nevoile pieþei forþei
de muncã specializate.
Realizarea programei ºi, respectiv, conþinuturilor acestui
curs a avut la bazã o sintezã a principalelor modele
curriculare de limbã strãinã pentru satisfacerea nevoilor de
învãþare ale studenþilor în domeniul economico-financiar.
Astfel, selecþionarea conþinuturilor, atât a celor scrise, cât
ºi a celor imprimate audio, s-a circumscris acestuia – burse
de valori, financiar-bancar, asigurãri – în crearea situaþiilor
de învãþare, evidenþierea categoriilor gramaticale ºi
lingvistice specifice domeniului, adoptarea celor mai
eficiente metode, tehnici ºi strategii de predare ºi formare a
abilitãþilor de achiziþionare directã ºi nemijlocitã a
cunoºtinþelor din domeniu prin intermediul instrumentului
de comunicare al limbii strãine aplicate.
Modelul de curs centrat pe procesul de învãþare a
furnizat tehnicile adaptabile tipologiei individuale de
învãþare a studenþilor, în vreme ce modelul centrat pe
abilitãþi a condus la identificarea sarcinilor de învãþare
formatoare de abilitãþi de comunicare scrisã ºi oralã, de
comportamente lingvistice specifice domeniului
profesional vizat.
Etapele elaborãrii conþinuturilor au þinut cont de
condiþionãrile generale, dar ºi cele specifice ale
implementãrii unui program curricular:
n
elaborarea syllabus-ului corespunzãtor planului de
învãþãmânt al facultãþii;
n
identificarea conþinuturilor modulate ºi adaptate
nevoilor ºi experienþelor de învãþare a viitorilor
specialiºti financiari sub formã de suport scris,
audio ºi video, ºi corelarea acestora la nivelul
diferitelor registre lingvistice;
n
realizarea acelor tipuri de exerciþii ºi sarcini de
învãþare care sã stimuleze achiziþionarea de
competenþe lingvistice ºi sã faciliteze transferul de

cunoºtinþe specifice obiectelor de studiu din planul
de învãþãmânt prin intermediul instrumentului de
comunicare ºi de lucru al limbii strãine;
n
selectarea conþinuturilor s-a realizat astfel încât sã
înlesneascã evaluarea individualã ºi de grup a
progreselor realizate.
Experimentul realizãrii unor manuale de limbã
englezã aplicatã domeniului financiar-bancar destinate
studenþilor Facultãþii de Finanþe, Asigurãri, Bãnci, Burse
de Valori din Academia de Studii Economice Bucureºti
reprezintã concretizarea unei încercãri de reformã a
modelelor curriculare pe baza concluziilor desprinse din
studiile referitoare la acest subiect, dar ºi pe baza
cerinþelor de competenþã lingvisticã aplicatã specificã
pieþei forþei de muncã din România. Scopul acestuia nu
este asigurarea formãrii tehnice a viitorilor specialiºti, ci
crearea disponibilitãþilor de acumulare autonomã în limba
strãinã a cunoºtinþelor economico-financiare ºi formarea
deprinderilor de utilizare a instrumentului limbii strãine
specializate în raporturile de comunicare profesionalã.
Cursul de limbã englezã aplicatã a fost astfel
conceput, încât sã satisfacã cutumele de predare ºi
învãþare ale profesorilor ºi studenþilor, dar sã introducã
ºi sistemele noi, flexibile, modulate, motivante ale noilor
tehnici ºi metode pedagogice comunicative moderne, a
cãror eficienþã este confirmatã de practica formãrii
profesionale.
Sursele ce au stat la baza elaborãrii conþinuturilor
manualelor sunt în totalitate originale ºi specifice
activitãþii bancare, de asigurãri ºi pieþelor financiare.
Acestea au fost prelucrate ºi adaptate nevoilor ºi
capacitãþilor progresive de înþelegere a studenþilor, dar ºi
obiectelor de studiu cuprinse în planul de învãþãmânt al
facultãþii: matematici economice, economie politicã,
informaticã economicã, contabilitate, instrumente de platã
etc. Bunãoarã, textele scrise pãstreazã trãsãturile formale
ale limbii engleze culte din punct de vedere al gramaticii
ºi vocabularului, în vreme ce imprimãrile audio ºi video
însoþitoare au în vedere limba englezã ca instrument de
lucru profesional vorbitã de nativi, dar ºi nenativi. În
ceea ce priveºte structura ºi forma componentei scrise a
suportului de curs, s-a insistat pe folosirea unor precepte
pe care studiile experþilor în lingvisticã, pedagogie, dar
ºi experienþa le-au confirmat.
Prezentarea multi-media a conþinuturilor formeazã ºi
exerseazã abilitãþile de înþelegere ale studenþilor nu numai
prin activitãþi ºi sarcini de învãþare de lecturã ºi scriere, ci
ºi ascultare, vizionare de material didactic audio-video.
Acestea stimuleazã nu numai acumulãrile de limbã
profesionalã, ci ºi justificarea studenþilor de a adopta
anumite comportamente sociale ºi lingvistice în lumea
afacerilor financiar-bancare.
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3. Limba englezã aplicatã domeniului
finaciar-bancar în Academia de Studii
Economice, Bucureºti

Economie teoreticã ºi aplicatã

Se remarcã unitatea de structurã a capitolelor în cadrul
cãrora se realizeazã experienþe de învãþare variate, în
concordanþã cu obiectivele avute în vedere de unitatea de
conþinut. Experienþa a demonstrat cã prezentarea
obiectivelor la începutul unitãþilor de conþinut îºi probeazã
efectele pozitive, aceasta având rolul de a stimula, motiva
ºi stârni curiozitatea, contribuind la potenþarea capacitãþii
de concentrare ºi asimilare a studenþilor. Obiectivele
unitãþilor de conþinut fac referire la
n
nivelul abilitãþile de comunicare profesionalã pe
care cursanþii urmeazã sã le achiziþioneze la finalul
studiului capitolului respectiv;
n
standardele utilizãrii vocabularului general ºi de
specialitate, reprezentativitatea unor reguli de
gramaticã pentru domeniul profesional avut în
vedere;
n
comportamentele de limbã corespunzãtoare unor
funcþii lingvistice care urmeazã a fi asimilate pe
parcursul capitolului respectiv.
Obiective prezintã, de fapt, conþinutul pe scurt al
unitãþii structurale, facilitând un prim contact cu acesta,
definind nivelul la care aceste conþinuturi urmeazã sã fie
învãþate.
Un prim exerciþiu urmãreºte stimularea interesului
pentru conþinutul de fond al unitãþii prin întrebãri al cãror
rãspuns se construieºte prin lucru în echipã, prin tehnici
comunicative, care înlocuiesc sarcinile de învãþare
consecutive, clasice. Acest tip de exerciþiu are drept scop,
pe de-o parte, stimularea socializãrii cursanþilor, a
colaborãrii în echipã, dar ºi formarea capacitãþilor de
exprimare liberã a propriilor opinii în vederea pregãtirii
pentru luarea deciziilor manageriale. Sarcinile de învãþare
simultane au, de asemenea, în cadrul tehnicilor
comunicative, rolul de a crea disponibilitatea
comunicãrii, având menirea de a înlãtura inhibiþiile care
se creeazã în comunicarea verticalã. Exerciþiile
introductive variazã din punct de vedere al consistenþei,
dar ºi al registrelor (scris, vorbit, ascultat) în funcþie de
scopurile urmãrite de unitatea respectivã, dar ºi de natura
profesionalã a acestuia.
Textele introduc structuri gramaticale ºi
terminologice specifice domeniului profesional vizat, iar
sarcinile ºi activitãþile de învãþare sunt concepute sã
dezvolte abilitãþi practice precum: pregãtirea ºi
prezentarea oralã a unei probleme profesionale ce
presupune un proces decizional (Oral Presentation),
introducerea în atmosfera academicã internaþionalã
(Higher Education); adaptarea primarã la un loc de muncã
specific – A Day in the Life of a Bank, Stock Exchange,
Insurance. Exerciþiile sunt adaptate naturii subiectului,
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dar ºi nivelului general de pregãtire al studenþilor, lãsând
în acelaºi timp câmp liber de desfãºurare fiecãrui profesor,
care le poate ameliora, adapta conform propriei experienþe
ºi preferinþe didactice.
În ceea ce priveºte tehnologia pedagogicã, manualele
nu impun un anumit stil de lucru: studiul individual,
repetiþia, memorizarea, lucrul cu dicþionarul au drept scop
reponsabilizarea procesului de asimilare la nivel individual, autonom, constituind etapa pregãtitoare a
comunicãrii participative a studenþilor.
În vreme ce conversaþia introductivã ºi euristicã de
la începutul unitãþilor reordoneazã ºi restructureazã
informaþiile cu care cursanþii au avut un contact cognitiv
anterior la alte obiecte de studiu, conversaþia de
consolidare ºi verificare are rolul de evaluare a nivelului
ºi calitãþii asimilãrii ºi însuºirii noilor structuri
informaþionale, lingvistice ºi gramaticale specifice
domeniului de aplicaþie. Sarcinile de învãþare
corespunzãtoare asimilãrii comunicãrii scrise antreneazã
activitatea didacticã la nivel individual, dar ºi de grup.
Studiul de caz, specific obiectelor de studiu cu caracter
aplicativ, exerseazã toate componentele asimilãrii ºi
treptele acestora pânã la nivelul superior al modelãrii ºi
prelucrãrii individuale. De exemplu, exerciþiul
prezentãrii orale are drept scop formarea abilitãþilor de
selecþie, prelucrare ºi reordonare a informaþiilor pe baza
unor noi coordonate ºi prezentarea oralã a acestora în
faþa unei audienþe care este antrenatã într-un proces
evaluative ºi decizional de grup. Tehnicile didactice de
asociere a unui scop activitãþii de lecturã are drept
obiectiv formarea abilitãþilor de identificare ºi selecþie
a unor idei, opinii, noþiuni prin lecturã extensivã (skimming) sau urmãrirea detaliilor prin lectura de tip intensiv
(scanning). Percepþia manipulãrii gândirii (manipulative thinking skill) în vederea identificãrii atitudinii
reale a autorului emitent de ipoteze, descoperirea
semnificaþiei unor cuvinte specializate necunoscute în
lectura la primã vedere, reprezintã, de asemenea, tehnici
didactice de încurajare a studiul individual ºi
statornicirea unei relaþii fireºti între obiectele de studiu
din planul de învãþãmânt ºi instrumentul de comunicare
pe care îl reprezintã limba strãinã.
În urma unei analize selective a criteriilor ºi formulelor
didactice care stau la baza conceperii diferitelor tipuri de
manuale ESP, a fost elaboratã o strategie proprie în
conceperea acestor materiale. Identificarea principiilor,
criteriilor ºi etapizarea operaþiunilor menite sã conducã
la elaborarea ºi perfecþionarea conþinuturilor E.S.P
privesc:

limbă şi a cunoştinţelor în
conformitate cu planul de
învăţământ corespunzător
profilului facultăţii

Aspecte ale teoriei
lingvistice şi a
situaţiilor de învăţare

Concluzii

Viziune asupra
procesului de
învăţare

Elaborarea syllabus-ului

Selectarea textelor provenite din surse
autentice

Adecvarea pedagogică a conţinuturilor

Stabilirea etapelor şi formulelor de
evaluare

Evaluarea conţinuturilor şi adecvarea
acestora scopurilor generale prin
feedback

Modelul de mai sus are în vedere posibilitatea înnoirii ºi
perfecþionãrii continue atât a conþinuturilor specializate
formatoare de deprinderi ºi comportamente lingvistice
specifice domeniului financiar-bancar ºi de asigurãri, cât ºi a
sarcinilor de învãþare specifice, printr-un proces de feedback
permanent. In prezent aceste conþinuturi se folosesc la cursul
de Master DAFI, Management financiar ºi pieþe de capital.

Reforma modelelor curriculare nu este limitatã în timp
ºi nu este de naturã staticã, ci, dimpotrivã, constituie un
proces îndelungat, cu implicaþii de amploare la toate
nivelurile sociale, profesionale, începând cu actul
decizional de politicã educativã ºi terminând cu
segmentul efortului individual al profesorului de la
catedrã. În þara noastrã, acest proces mai are de parcurs
etape importante, care reprezintã efortul de integrare a
învãþãmântului vocaþional al limbilor strãine la
dezvoltarea economicã a þãrii þinând cont de eficienþa
coordonatelor profesionale ale Uniunii Europene.
Însuºirea competenþelor de comunicare într-o limbã
strãinã contribuie atât la constituirea ºi evoluþia culturilor
profesionale, cât ºi la formarea ºi adâncirea
personalitãþilor profesionale, reprezentând o necesitate
sine qua non pentru ca România sã-ºi reocupe o meritatã
poziþie europeanã nu numai în plan politic ºi economic,
dar ºi în cel intelectual, educativ. Studiul intensiv ESP la
nivelul învãþãmântului universitar la toate specializãrile
este de naturã sã aducã o contribuþie importantã în aceastã
privinþã.

Note
(1)

PROSPER - Project for Special Purpose English in Romania –

(2)

titlurile manualelor de limbã englezã aplicatã domeniului

Proiect internaþional finanþat de guvernul Marii Britanii începând

financiar-bancar pentru studenþii Facultãþii de Asigurãri, Bãnci,

din 1992 care priveºte specializarea profesorilor de ESP din

Burse de Valori din Academia de Studii Economice Bucureºti

România
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