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Conferinta regionala “Evaluarea standardizata a competentelor lingvistice 
conform Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi Straine” 15-16 iunie 

2012 
 

Ministerul Educatiei, Cercetǎrii, Tineretului si Sportului, in parteneriat cu SIVECO 

Romania,  a organizat in perioada 15-16 iunie 2012 la Hotel Caro din Bucuresti, 

Conferinta regionala din cadrul proiectului “Formarea continuǎ a cadrelor d idactice 

pentru utilizarea resurselor informatice moderne in predarea eficientǎ a limbii franceze si 

evaluarea la nivel european a competentelor lingvistice”. 

 

Conferinta a avut ca tema evaluarea standardizata a competentelor lingvistice tinand 

seama de propunerile  Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi: Invatare, 

Predare, Evaluare (CECRL). CECRL este un instrument de referinta care propune o 

scara de evaluare a nivelurilor de competenta a demersului de evaluare si autoevaluare. 

Acesta propune o omogenizare a modului de evaluare pentru a facilita recunoasterea 

internationala a competentelor.  

 

Conferinta a reunit atat formatorii implicati in proiect, cat si cadre didactice ce au 

calitatea de cursanti sau potentiali participanti la cursurile de formare destinate grupului 

tinta principal. 

 

Invitatul special al Conferintei a fost dl. Jean Claude Beacco, profesor de lingvistica la 

Universitatea Sorbonne Nouvelle din Paris. Acesta a prezentat  scopurile si obiectivele 

politicii lingvistice a Consiliului Europei, necesitatea utilizarii cadrului european comun 



 
 
de referinta pentru depasirea dificultatilor de comunicare intampinate de profesionistii 

din domeniul limbilor moderne din cauza diferentelor existente intre sistemele educative.  

 

Cea de-a doua zi a evenimentului a avut un puternic caracter practic, fiind organizate  

ateliere de lucru ce au avut ca scop clarificarea si stabilirea unei definitii a termenilor 

esentiali in formularea potrivita a propunerilor didactice privind formarea si evaluarea. A 

fost propusa o metodologie de recitire si corectare a propunerilor didactice elaborate de 

profesorii implicati in proiect si a fost stabilit modul de indexare / selectare a fisierelor. 

 

De asemenea, au fost explicati termenii de nivel pe scara CECRL pentru a furniza o 

definitie operational comuna in cadrul lucrarilor proiectului. Inovatia principala a CECRL 

consta intr-o scara de evaluare a stapanirii unei limbi straine, independent de 

organismul evaluator. Din aceste motive, din ce in ce mai multe organisme evaluatoare 

isi aliniaza scarile de evaluare pe nivelurile CECRL sau furnizeaza o grila de conversie. 

 

Proiectul contribuie la dezvoltarea si cresterea competitivitǎ tii capitalului uman din 

educatie, oferind profesorilor de limba francezǎ un program de formare profesionalǎ 

centrat pe tehnici pedagogice interactive, aliniate standardelor europene si utilizarea 

instrumentelor TIC moderne in predare si evaluare.  

 
Pentru informatii suplimentare va rugam sa ne contactati la:   

Telefon: 0730.020.697 

E-mail: margareta.marin@siveco.ro 

Persoana de contact: Margareta Marin 

 


