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ROLUL LIMBII ENGLEZE ÎN FORMAREA SPECIALIŞTILOR DIN SFERA TURISMULUI
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Rezumat. În contextul în care circulaţia turistică la nivel internaţional a cunoscut în ultimii ani o creștere semnificativă, 
în cadrul strategiilor de dezvoltare a turismului în multe ţări, inclusiv în Republica Moldova, se acordă o deosebită atenţie 
pregătirii profesionale a specialiștilor din domeniu. Pe lângă competenţele cognitive pe care aceștia trebuie să le posede după 
terminarea studiilor, este necesară și cunoașterea unei limbi de circulaţie internaţională, care să asigure competenţele comu-
nicative, limba engleză fiind cea care le poate garanta. 
Cuvinte-cheie: studenţi, limbă engleză, competenţe comunicative, limbi străine, turism, carieră profesională, pregătire pro-
fesională.

Actualitatea temei şi importanţa problemei 
abordate. Analiza cerinţelor faţă de formarea 
competenţelor necesare specialistului din in-
dustria turismului a demonstrat că una dintre 
competenţele profesionale cele mai importante o 
reprezintă cea comunicativă. Formarea compe-
tenţelor comunicative are loc mai eficace în pro-
cesul de studiere a limbilor străine [2, 5]. 

În contextul globalizării şi al concurenţei acer-
be în sfera turismului, cunoaşterea limbilor străi-
ne, în special a celei engleze, reprezintă o condiţie 
obligatorie pentru dezvoltarea carierei profesio-
nale a studenţilor specializaţi în turism [4, с. 42].

La ora actuală, conform opiniilor managerilor 
din sfera turismului, dar şi regulamentului pri-
vind eliberarea şi deţinerea certificatului pentru 
activitatea de turism, emis de Centrul Naţional de 
Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismu-
lui al Republicii Moldova, în momentul angajării 
persoanelor în domeniu este important ca ele să 
deţină studiile necesare. O altă cerinţă pentru cei 
care vor să lucreze în sfera turismului este să cu-
noască cel puţin două limbi de circulaţie interna-
ţională, cea prioritară fiind limba engleză [1].

Scopul cercetării constă în aprecierea rolului 
limbilor străine în pregătirea profesională a spe-
cialiştilor din domeniul turismului în cadrul fa-
cultăţilor de educaţie fizică şi sport. 

Obiectivele cercetării: 
- Studiul literaturii de specialitate privind rolul 

limbilor străine în pregătirea profesională a spe-

cialiştilor din domeniul turismului.
- Determinarea rolului limbilor străine în pre-

gătirea profesională a studenţilor specializaţi în 
cultura fizică recreativă (turism).

Metodele de cercetare. Pentru atingerea sco-
pului şi realizarea obiectivelor, au fost utilizate 
următoarele metode de cercetare: analiza litera-
turii ştiinţifico-metodice de specialitate, observa-
ţia pedagogică. 

Baza experimentală: Universitatea de Stat de 
Educaţie Fizică şi Sport, Chişinău. 

Rezultatele cercetării
Reformele social-economice, semnarea acor-

dului de la Bologna, dezvoltarea continuă a sec-
torului turistic, precum şi consolidarea relaţiilor 
cu partenerii externi au condus la faptul că a cres-
cut simţitor necesitatea de specialişti care să cu-
noască o limbă străină. Astfel, cresc şi cerinţele 
de pregătire a viitorilor specialişti din domeniul 
turistic [3, p. 41]. 

Studierea limbii engleze este cauzată de sta-
tutul de limbă internaţională, a cărei cunoaştere, 
cu siguranţă, facilitează procesul de comunicare 
în orice ţară a lumii. Conţinutul acestei discipli-
ne permite pregătirea studenţilor la specialitatea 
Cultura fizică recreativă (turism) pentru realiza-
rea obiectivelor comunicative. 

Astfel, în procesul de învăţământ sunt utilizate 
diverse metode şi mijloace de instruire, care au 
ca scop să asigure asimilarea cunoştinţelor atât 
de necesare specialistului din acest domeniu. În 
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practica predării limbii engleze există o multitu-
dine de metode, care au fost şi continuă să fie fo-
losite atât separat, cât şi în combinaţie [6]. 

Odată cu delimitarea exactă a specialităţilor 
în cadrul facultăţilor de educaţie fizică şi sport, a 
apărut necesitatea revizuirii programelor de stu-
dii, care să asigure o corelaţie între tematica abor-
dată şi specialitatea studenţilor. 

Pentru a obţine o pregătire bună a studenţilor 
de la specialitatea „Cultura fizică recreativă”  (tu-
rism), la Catedra de limbi moderne programele 
sunt revizuite la începutul fiecărui an universitar. 
Anul acesta a fost elaborată o programă nouă la 
limba engleză, în conformitate cu cerinţele spe-
cialităţii. Conţinutul programei la limba engleză 
pentru studenţii specializaţi la cultura fizică recre-
ativă (turism) este următorul: Turism. Privire ge-
nerală; Din istoria turismului (timpuri străvechi şi 
moderne); Turismul. Provocări şi fapte; Perspec-
tivele turismului în Moldova; Turismul sportiv; 
Turismul în contextul globalizării.

Turismul în contextul globalizării reprezintă o 
temă actuală, odată cu extinderea Uniunii Euro-
pene şi cu semnarea tratatului de asociere de către 
Republica Moldova. E binevenită şi cea legată de 
turismul sportiv, deoarece, în primul rând, aceas-
ta are tangenţe cu specialitatea studenţilor, iar în 
al doilea rând, conform strategiei de dezvoltare a 

turismului în Republica Moldova „Turism 2020”, 
această formă va deveni prioritară în următorii 
ani.

Pregătirea profesională a viitorilor specialişti 
din domeniul serviciilor şi turismului devine 
efectivă atunci când limba străină ca o disciplină 
de profil devine un mijloc de învăţare a principa-
lelor aspecte ale turismului. 

În procesul de studiere a limbii străine, cea 
mai complicată este însuşirea normelor şi regu-
lilor de comunicare profesională. Pentru aceasta 
e necesar a învăţa cultura, civilizaţia şi limba ţării 
care este implicată în proces, fiind un „atu” pen-
tru managerii care activează pe anumite destina-
ţii turistice.

La lecţiile de limbă engleză se pune accent pe 
studierea şi perfecţionarea înţelegerii, a vorbirii 
dialogate şi monologate, pe fonetică şi corectitu-
dinea gramaticală a limbii.

Un aspect important pe care studenţii speci-
alizaţi în turism trebuie să-l cizeleze din punctul 
de vedere al comunicării este contactul cu clien-
ţii, în cazul nostru cu vorbitorii de limbă engleză. 

În procesul de studii, la orele de limbă engleză 
o mare atenţie se acordă activităţii individuale a 
studenţilor, unde sunt abordate următoarele su-
biecte (Figura 1):

Fig.1. Subiectele pe care s-a pus accentul în procesul studierii limbii engleze de către studenţii speci-
alităţii „Cultura fizică recreativă” (turism) în cadrul activităţii individuale
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În urma studierii limbii engleze, studenţii tre-
buie să posede anumite competenţe, cum ar fi: 

competenţe lingvistice, social-lingvistice şi prag-
matice (Figura 2). 

Fig.2. Competenţe pe care trebuie să le posede studenţii specialităţii „Cultura fizică recreativă” (tu-
rism) în urma studierii limbii engleze

Competenţele lingvistice presupun cunoaşte-
rea lexicului, a morfologiei, a sintaxei; cele soci-
al-lingvistice sunt legate de condiţiile de folosire 
a  limbii, ce vizează cultura vorbitorilor de limbă, 
normele de politeţe, regulile de purtare în socie-
tate şi în mediul profesional, iar cele pragmatice 
constau în folosirea funcţională a mijloacelor de 
limbă în activitatea de vorbire.

Competenţele profesionale sunt capacităţile 
specialistului de a analiza adecvat situaţiile profe-
sionale, de a formula probleme şi sarcini, ce apar 
în activitatea reală şi rezolvarea lor pe baza cu-
noştinţelor şi a experienţei. În situaţia dată, creşte 
simţitor rolul cunoaşterii limbii străine, în special 
pentru studenţii care se specializează în turism. 
Actualmente, rolul limbii engleze e în creştere 
constantă ca disciplină de studiu, deoarece ea de-
termină şi formează personalitatea profesională. 

În acest sens, e nevoie să existe o conlucrare 

strânsă între catedrele de limbi moderne şi cele 
de turism, pentru a completa programele de stu-
dii cu subiecte ce vor răspunde cerinţelor cres-
cânde ale pieţei turistice.

Concluzii. Un adevărat specialist în turism 
trebuie să-şi lărgească orizontul de cunoaştere  
profesională în fiecare zi pentru a deveni un spe-
cialist de rang înalt. Odată cu diversificarea ser-
viciilor şi majorarea numărului de turişti străini 
în Republica Moldova, apare necesitatea ca cei 
implicaţi în acest sector să cunoască cel puţin o 
limbă de circulaţie internaţională, prioritară fiind 
limba engleză. 

Astfel, programa de studii pentru specialitatea 
„Cultura fizică recreativă” (turism) în fiecare an 
va cuprinde subiecte noi, care să vizeze anumite 
aspecte ale industriei turismului autohton şi in-
ternaţional, în scopul formării competenţelor de 
comunicare şi relaţionare a studenţilor.
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