DIRECȚIA GENERALĂ
RELAȚII INTERNAȚIONALE
ȘI AFACERI EUROPENE

Nr._________/_______________

Avizat: : ……., secretar de stat

De la: …………………….., director general, ……………….
……., director general
……., director

RAPORT
Ref.: Participarea la atelierul de lucru organizat în format online de Centrul European de Limbi
Moderne (CELM) în anul 2021, 14-15 septembrie.

I.

Descriere tip de reprezentare

Participarea la atelierul de lucru organizat de CELM în 2021, pe tema Instrumente pentru
implementarea Volumului insotitor al CECRL. ("CEFR Companion Volume implementation toolbox")
Perioada: 14-15 septembrie 2021
Participant: Nedelcu Iulian, C.N. „Şcoala Centrală”
Menționăm că domnul Nedelcu Iulian a fost nominalizat să participe la acest eveniment de către [nu se
completează], conform [nu se completează].

II.

Descrierea pe scurt a agendei evenimentului cu reflectarea principalelor teme de discuție

Atelierul s-a concentrat pe pilotarea, revizuirea și completarea materialelor de proiect precum și pe
dezvoltarea profesională a participantilor.
Agenda reuniunii a cuprins:
• prezentarea proiectului, a obiectivului atelierului (să ofere resurse digitale care să exemplifice
modul de implementare a ideilor noului volum insotitor CEFR în predarea limbilor străine la
nivel universitar și în formarea profesională.)
• furnizarea de feedback cu privire la materialul de proiect existent;
• sugerarea îmbunătățirii materialelor existente ale proiectului;
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• identificarea aspectelor care ar putea lipsi din materialul de proiect existent;
• dezvoltarea de materiale suplimentare care să fie integrate în baza de date a materialelor
proiectului;
• planificarea activitatilor de diseminare la nivel national.a informatiilor din cadrul proiectului.
Participantii la atelierul „Instrumente pentru implementarea Volumului insotitor al CECRL” au
provenit din aproximativ 30 de tari din Europa si sunt profesori formatori, proiectanți de curriculum,
dezvoltatori de teste care se concentrează pe predarea limbilor străine în formarea profesională și / sau
predarea limbilor străine la nivel liceal si universitar.
Premergator desfasurarii atelierului, participantii au fost rugati sa se familiarizeze cu materialul
proiectului si sa reflecteze asupra posibilei implementări a materialului proiectului în contextele
specifice participanților.

III.

Elementele de intervenție ale reprezentantului României în cadrul evenimentului

Implicarea reprezentantului României în cadrul evenimentului s-a concretizat prin:
• elaborarea de sarcini construite în grupuri de lucru și utilizabile / adaptabile în diverse contexte;
• schimb de experiență / împărtășirea de exemple de bună practică;
Referitor la activitatea de concepere a unor materiale menite să fie integrate în baza de date a
materialelor proiectului, reprezentantul României a contribuit la crearea unui draft de proiect care
vizează conceptul de mediere in activitatea de predare la clasa.

IV.

Evaluarea rezultatelor reuniunii

Participarea la aceasta reuniune mi-a oferit oportunitatea de a mă familiariza cu conținutul volumului
însoțitor CEFR – cu un accent deosebit pe abordarea orientată spre acțiune a predării, învățării și
evaluării limbilor străine.

V.

Urmărirea temei

Îmi propun să diseminez materialul proiectului în cadrul sesiunilor de instruire cu elevii de la clasă, în
contextul unui şedinte de informare cu profesorii de limbi străine de la nivel liceal din Bucureşti şi din
ţară precum şi în contextul practicii pedagogice cu studenţii de la Facultatea de Limbi şi Literaturi
Străine, Universitatea Bucureşti.

Elaborat: Nedelcu Iulian, prof de limbă engleză la C.N. „Şcoala Centrală”
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