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Criteriile de evaluare au avut în vedere: 

1. Concordanța cu prioritățile europene 2020 

2. Valoarea adăugată a proiectului pentru predarea și învățarea limbilor străine în context național  

3. Caracterul motivant al proiectului pentru elevi/studenți/cursanți care învață limbi străine și pentru profesorii 

care predau limbi străine  

4. Originalitatea și creativitatea proiectului în domeniul predării și învățării limbilor străine  

5. Transferabilitatea rezultatelor proiectului în domeniul predării și învățării limbilor străine 

6. Website activ, cu materialele simplu de accesat 

Notă: 

Au fost depuse mai multe candidaturi în care se confundă comunicarea curentă și utilizarea unei limbi ca lingua franca în proiect cu dezvoltarea de 

instrumente, metodologii sau materiale dedicate explicit educației lingvistice. Pentru acordarea Certificatului Lingvistic European este nevoie ca proiectul să 

se adreseze cu precădere:  

 dezvoltării de competențe lingvistice pentru cei care învață o limbă diferită de limba maternă sau de limba de școlarizare  

 dezvoltării competențelor de abordare inovatoare a predării limbilor străine pentru profesori. 

În plus, în mai multe cazuri – chiar dacă este vorba de proiecte spectaculoase ca amploare sau ca număr de limbi abordate, educația lingvistică este o 

consecință directă sau se subînțelege, decurgând din necesitatea exprimării sau comunicării în cadrul activităților de proiect și a realizării unor produse și nu 

constituie un obiectiv în sine, exprimat ca atare în momentul scrierii și depunerii candidaturii. 

Proiectele personale ale cadrelor didactice sau programele de formare/perfecționare/certificare la care aceștia participă, pentru a învăța cum să realizeze 

sau să organizeze activități de predare mai dinamice sau mai atractive pentru elevi, nu fac obiectul Certificatului Lingvistic European.  

Au fost și câteva candidaturi ale unor proiecte finalizate înainte de 2019 dar care nu justifică deloc sau justifică insuficient modul în care rezultatele 

proiectelor sunt încă folosite sau modul în care sunt în prezent transferate către alte domenii sau grupuri țintă. 

De asemenea, proiectele de cunoaștere și studiere a patrimoniului, altul decât cel lingvistic și care nu au obiective de dezvoltare a competențelor lingvistice, 

nu pot primi un punctaj suficient pentru acordarea Certificatului Lingvistic European. 

În tabelul de mai sus, semnul „+“ din coloana Limba proiectului indică faptul că în proiect au fost abordate mai multe limbi, multe dintre acestea provenind 

din comunități lingvistice din afara Europei.  


