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CERTIFICATUL LINGVISTIC EUROPEAN ATRIBUIT  
PROIECTELOR INOVATOARE ÎN DOMENIUL 

PREDĂRII ŞI ÎNVĂŢĂRII LIMBILOR STRĂINE 

 

Priorităţile europene pentru campaniile referitoare la certificat 

2016-2017 

 
Pentru perioada 2016-2017, priorităţile europene pentru Certificatele lingvistice europene 

vor fi aliniate la obiectivele enunţate de miniştrii educaţiei în cadrul Declaraţiei de la 

Paris
1
.  

 

Declaraţia de la Paris a miniştrilor educaţiei a făcut apel la acţiune, la toate nivelurile, 

pentru a consolida rolul educaţiei în promovarea cetăţeniei şi a valorilor comune ale 

libertăţii, toleranţei şi nediscriminării, în promovarea coeziunii sociale şi a unei societăţi 

favorabile incluziunii. Acţiunile întreprinse ca urmare a declaraţiei sunt o prioritate-cheie 

a noului raport comun al Consiliului şi al Comisiei privind punerea în aplicare a cadrului 

strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale (ET 

2020)2.  

 
 

1. Şcoli şi clase multilingve: acceptarea diversităţii în şcoli  

 

Şcolile şi clasele multilingve sunt eterogene din punct de vedere lingvistic şi cultural. 

Cadrele didactice şi elevii ar putea veni din medii lingvistice şi culturale diferite, fără să 

aibă neapărat în comun o limbă sau un mediu cultural; toţi elevii sau o parte dintre 

aceştia ar putea fi puşi în situaţia de a trebui să înveţe limba de predare şi să aibă nevoie 

de sprijin suplimentar în acest sens. Câteva exemple de astfel de situaţii sunt: şcolile 

care primesc nou-veniţii care sosesc ca migranţi sau refugiaţi; şcolile cu educaţie 

bilingvă, în cazul în care sunt utilizate două limbi pentru predare; şcolile internaţionale; 

şcolile care integrează limbi regionale, minoritare sau indigene.  

 

Clasele multilingve devin din ce în ce mai mult o realitate în ţările membre ale UE: din ce 

în ce mai mulţi elevi au o altă limbă maternă decât principala limbă de predare din 

şcoală. Situaţia poate fi foarte diferită între diferite state membre din Uniunea 

Europeană, iar expertiza şi experienţa privind modalitatea cea mai bună de sprijinire a 

claselor şi şcolilor multilingve pot varia foarte mult. Imigraţia la scară largă este un 

                                                            
1
La 17 martie 2015, miniștrii educației din UE s-au întâlnit la Paris pentru a discuta modul în care educația și formarea pot răspunde cel mai 

bine provocărilor legate de incluziunea socială, radicalizare și cetățenie:http://ec.europa.eu/education/news/2015/0316-paris-

education_en.htm 

2
http://ec.europa.eu/education/documents/et-2020-draft-joint-report-408-2015_en.pdf 

http://ec.europa.eu/education/news/2015/0316-paris-education_en.htm
http://ec.europa.eu/education/news/2015/0316-paris-education_en.htm
http://ec.europa.eu/education/documents/et-2020-draft-joint-report-408-2015_en.pdf
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fenomen relativ recent în multe zone ale Europei, iar cultura referitoare la predare 

trebuie să se adapteze la diferite modalităţi de sprijinire a învăţării limbilor străine.  

 

Multitudinea de limbi străine introduse în clasă de copiii multilingvi reprezintă o provocare 

importantă pentru cadrele didactice şi directori, dar şi un potenţial avantaj. Cadrele 

didactice au nevoie de formare specifică şi de sprijin suplimentar pentru a preda elevilor 

care învaţă limba şcolii ca a doua limbă sau ca limbă suplimentară.  

 

Există în prezent exemple de bune practici în întreaga Europă, iar diseminarea acestor 

cunoştinţe ar putea aduce beneficii comunităţii mai largi a cadrelor didactice. În cazul în 

care sunt utilizate în mod corespunzător, clasele multilingve pot duce la creşterea 

conştientizării limbilor străine pentru toţi, pot ajuta copiii să înveţe alte limbi străine pe 

termen lung şi, de asemenea, pot să dezvolte o atitudine deschisă şi curiozitate faţă de 

diversitatea culturală. 

 

Această prioritate se axează pe sectorul şcolar al educaţiei formale, inclusiv acordând 

atenţie multilingvismului şi învăţării limbilor străine în şcolile de formare profesionalã.  

Proiectele ar putea identifica bune practici care pun în valoare diversitatea, dialogul 

intercultural şi care încurajează multilingvismul, unde diversitatea lingvistică este utilizată 

ca resursă pentru învăţarea limbilor străine, sau care promovează programe de 

dezvoltare profesională pentru cadrele didactice.  

O atenţie deosebită ar putea fi acordată măsurilor de sprijin pentru copiii care nu 

stăpânesc limba de predare. Ar trebui să se acorde tuturor copiilor şanse egale de a-şi 

realiza potenţialul la şcoală, iar stăpânirea limbii de predare este o condiţie sine qua non.  

 

2.Societatea favorabilă învăţării limbilor străine — învăţarea informală a 

limbilor străine 

 

„Societatea favorabilă învăţării limbilor străine” înseamnă un mediu social în care sunt 

încurajate învăţarea limbilor străine şi înţelegerea interculturală , iar multilingvismul este 

promovat şi apreciat. Nevoile vorbitorilor diferitelor limbi sunt respectate, iar diversitatea 

lingvistică este prezentată drept favorabilă incluziunii şi dezvoltării economice. Fiecare 

comunitate din Europa poate să devină mai favorabilă învăţării limbilor străine, printr-o 

mai bună utilizare a posibilităţilor de a auzi alte limbi, respectând toate limbile existente 

în comunitate, contribuind astfel la îmbunătăţirea capacităţii de învăţare a limbilor străine 

şi la conştientizarea dimensiunii interculturale.  

 

Există multe modalităţi de a realiza acest lucru: valorificarea competenţelor cetăţenilor 

multilingvi, schimburile de studenţi etc., utilizarea subtitrărilor în filme şi la televiziune, 

utilizarea mass-mediei pentru a expune cetăţenii la alte limbi şi culturi, promovarea 

proiectelor de învăţare între generaţii, a proiectelor de turism, a proiectelor 

transfrontaliere etc.; utilizarea metodelor de învăţare informală, cum ar fi învăţarea în 

cadrul familiei, învăţarea între generaţii sau învăţarea în comunitate.  
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Învăţarea informală joacă un rol important în promovarea unei societăţii favorabile 

învăţării limbilor străine. Învăţarea informală este cea mai importantă parte din întreaga 

experienţă de învăţare cu care ne confruntăm noi toţi în fiecare zi. Învăţarea limbilor 

străine se întâmplă în familie, în timp ce ne uităm la televizor sau utilizăm presa online, 

citind ziare şi cărţi, ascultând radioul sau vizionând filme sau programe de televiziune, 

prin interacţiunea cu vorbitori de alte limbi sau prin utilizarea de noi tehnologii şi resurse 

on-line.  

 

Proiectele ar putea identifica şi încuraja practici şi măsuri care să încurajeze învăţarea 

informală a limbilor străine şi o societate favorabilă învăţării limbilor străine. Proiectele ar 

trebui să prezinte modalităţi inovatoare de învăţare a limbilor străine într-un cadru 

informal pentru participanţi de toate vârstele. Acestea ar trebui să utilizeze cadrul 

informal şi resursele informale disponibile, noile mijloace mass-media, resursele online, 

comunităţile de practică, etc.; ar putea fi orientate către familie, comunitate sau 

învăţarea între generaţii. Contribuţiile ar putea include o gamă largă de actori, din rândul 

societăţii civile, al autorităţilor regionale şi locale, al municipalităţilor, spitalelor, 

închisorilor, mass-mediei, centrelor comunitare, muzeelor. Învăţarea limbilor străine 

poate avea loc oriunde!  


