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SINTEZĂ 

Introducere 

Cadrul european comun de referință pentru limbi străine (CECR) a fost elaborat de 

Consiliul Europei pentru a asigura unitate în materie educațională și culturală între 

statele sale membre în ceea ce privește învățarea limbilor străine, în scopul de a 

promova transparența și coerența în domeniul învățării și al predării limbilor moderne 

în Europa. Cadrul a fost publicat în mod oficial în anul 2001. CECR oferă un cadru 

general care indică ce cunoștințe lingvistice trebuie să își însușească persoana care 

studiază o limbă străină pentru a putea utiliza limba respectivă în mod eficient în 

practică. Prin urmare, cadrul creează o bază comună pentru programele școlare de 

limbi străine sau pentru orientările, calificările, manualele, examenele și cursurile în 

domeniul învățării limbilor străine în statele europene1. CECR se întemeiază pe o 

abordare orientată spre acțiune în domeniul învățării și utilizării limbilor străine. Acest 

cadru include șase niveluri de competență privind învățarea limbilor străine. CECR 

încearcă atât să faciliteze comparabilitatea între țări (pe baza unui cadru conceptual 

comun pentru învățarea limbilor), cât și să respecte tradițiile și sistemele naționale 

existente în ceea ce privește standardele de competență lingvistică. 

 

În 2008, Comitetul Miniștrilor a adresat statelor membre o recomandare privind 

utilizarea Cadrului european comun de referință pentru limbi străine (CECR) și 

promovarea plurilingvismului, cu intenția de a invita statele membre să pună în 

aplicare CECR în sistemele naționale de învățământ și să promoveze plurilingvismul. În 

aceasta se recomandă guvernelor statelor membre ca, la punerea în aplicare a CECR și 

la promovarea plurilingvismului, să țină seama de Constituție, de sistemul național de 

învățământ, precum și de circumstanțele naționale, regionale sau locale. Pentru 

punerea în aplicare a acestui cadru, sunt descrise următoarele raționamente 

(clasificate în „principii generale” și „măsuri specifice”): 

 

 A) Principiile și măsurile generale trebuie să fie puse în aplicare de autoritățile 

responsabile de educația lingvistică la nivel național, regional și local, ceea ce 

presupune crearea condițiilor necesare pentru a asigura utilizarea eficientă a CECR. 

Aceste condiții ar trebui să încurajeze cooperarea atât între instituțiile de 

învățământ, cât și între statele membre. În plus, ar trebui să se asigure 

recunoașterea reciprocă a calificărilor lingvistice și să se furnizeze orientări privind 

învățarea limbilor, cu scopul de a menține și dezvolta plurilingvismul în rândul 

cetățenilor europeni. Mai important, aceste condiții trebuie să încurajeze cadrele 

didactice, programele de formare a cadrelor didactice, persoanele care învață o 

limbă străină, administratorii din domeniul educației, autorii de manuale, 

persoanele responsabile de conceperea cursurilor și a programelor școlare, precum 

și comisiile de examinare să pună în aplicare CECR și abordarea adoptată de CECR 

în ceea ce privește învățarea și predarea limbilor străine, abordare care se 

concentrează asupra persoanelor care învață o limbă, se bazează pe competențe și 

este orientată spre acțiune. 

 

 B) Măsuri specifice de evaluare, de formare a cadrelor didactice și de 

elaborare a politicilor, a programei și a manualelor școlare: Autoritățile 

naționale, regionale și locale din domeniul educației care decid să utilizeze CECR 

sunt încurajate să asigure o utilizare adecvată și coerentă a cadrului prin asumarea 

responsabilității de a facilita și coordona cooperarea între toate părțile interesate 

                                                 
1  Consiliului Europei, „Cadrul european comun de referință pentru limbi străine: învățare, predare, 

evaluare”, 2001: http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf. 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/CEFR_EN.pdf
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relevante implicate în educația lingvistică. Acest lucru include încurajarea tuturor 

factorilor decizionali din domeniul lingvistic și a administratorilor din domeniul 

educației să asigure unitatea obiectivelor lingvistice și să promoveze, în domeniul 

educației, sensibilizarea cu privire la competențele lingvistice și utilizarea limbii. 

Instituțiile de formare a profesorilor de limbi străine ar trebui să fie sprijinite să 

utilizeze în mod eficient CECR pentru programele lor de formare. În plus, autorii de 

manuale trebuie să fie încurajați să țină seama de elementele CECR la elaborarea 

de manuale pentru învățarea limbilor străine. Același lucru li se solicită și 

persoanelor care concep teste, examene și evaluări lingvistice. 

 

În perioada care a urmat după elaborarea și publicarea CECR, au apărut critici cu 

privire la scopurile cadrului, accesibilitatea sa, descrierea și clasificarea competențelor 

lingvistice, numărul nivelurilor de competență și aplicarea CECR în testele lingvistice. 

Aproape fiecare aspect al CECR poate fi criticat dur și totuși, raportat la anvergura 

CECR, sunt puțini la număr profesioniștii din domeniul limbilor străine care au criticat 

în scris acest cadru. 

 

La nivelul Uniunii Europene, în domeniul limbilor străine s-au luat mai multe 

inițiative: desfășurarea de proiecte în cadrul programului de învățare pe tot parcursul 

vieții, integrarea CECR în formatul Europass și elaborarea studiului european privind 

competențele lingvistice. Consiliul Europei a publicat materiale de orientare cu privire 

la modul de utilizare a CECR în practică: 

 

 în 2009, a publicat manualul intitulat „Raportarea examenelor de limbă la Cadrul 

european comun de referință pentru limbi străine: învățare, predare, evaluare 

(CECR)”. Scopul manualului este de a oferi furnizorilor de examene sprijin pentru 

a-și raporta examenele la CECR prin elaborarea de proceduri care să asigure 

realizarea acestui lucru. 

 „Primul studiu european privind competențele lingvistice” a ținut seama de 

nivelurile CECR pentru a identifica nivelurile de competență ale studenților din 

paisprezece țări europene. Pe lângă analiza nivelurilor de competență, acest studiu 

a concluzionat că autoritățile centrale au recomandat sau au impus utilizarea CECR 

în politicile privind învățarea limbilor străine în paisprezece din cele șaisprezece 

sisteme de învățământ analizate. 

 

Studiul de față indică gradul de punere în aplicare a Cadrului european comun pentru 

limbi străine în țările europene și va pune la dispoziție următoarele: 

 

 o analiză a competențelor dobândite în domeniul limbilor străine măsurate în 

rezultate ale învățării care sunt indicate în calificările/certificatele acordate la 

finalizarea studiilor ciclului de învățământ secundar superior; 

 o analiză a utilizării CECR în învățământul privat; 

 o evaluare a funcției sociale a certificatelor de competență lingvistică. 

 

Se pune accent pe primul obiectiv. 

 

Analiza s-a axat pe șase țări (Suedia, Franța, Țările de Jos, Ungaria, Austria și Regatul 

Unit – Scoția). În cadrul criteriilor de selecție legate de familiile de limbi, s-a ținut 

seama de sfera geografică și de alte caracteristici ale țărilor. În plus, analiza s-a axat 

pe un singur tip de calificare. Calificarea selectată în fiecare țară este comparabilă din 

punctul de vedere al domeniului de aplicare și al funcției și este similară în ceea ce 

privește nivelul pe care îl reprezintă în Cadrul european al calificărilor (nivelul 4: 

calificări care permit accesul la învățământul superior). Se iau în considerare 

următoarele calificări: Austria: învățământ academic secundar (în limba germană: 

Allgemein bildende höhere Schule); Suedia: programe de pregătire pentru 

învățământul superior (în limba suedeză: Högskoleförberedande program); Țările de 
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Jos: învățământ preuniversitar (în limba neerlandeză: Voorbereidend 

Wetenschappelijk Onderwijs); Regatul Unit (Scoția): calificări superioare și avansate 

(în limba engleză: Higher and Advanced Higher qualifications); Franța: bacalaureat (în 

limba franceză: Baccalauréat); Ungaria: învățământ secundar general și învățământ 

secundar profesional (în limba maghiară: gimnázium și szakközépiskola). 

Concluzii principalele 

În ceea ce privește implementarea CECR în general, se menționează următoarele: 

conform politicilor privind învățarea limbilor străine a cinci din cele șase țări selectate, 

învățarea unei limbi străine moderne este obligatorie pentru elevii din ciclul de 

învățământ secundar superior. Diferențe majore au fost identificate la nivelul politicilor 

privind învățarea celei de a doua și de a treia limbi străine moderne. Unele țări (SE, 

NL, FR și HU) le impun elevilor obligația de a învăța mai multe limbi străine, în timp ce 

în alte țări învățarea mai multor limbi străine este opțională (AT și UK – Scoția). 

Încurajarea elevilor în sensul îmbunătățirii rezultatelor și nivelurilor de competență în 

domeniul limbilor străine moderne este un subiect de discuție aprins în țările 

selectate. 

 

Toate țările selectate își raportează la CECR programele și politicile privind învățarea 

limbilor străine moderne. În cele mai multe din aceste țări, gradul de punere în 

aplicare a CECR în programele școlare naționale și/sau specifice limbilor străine 

moderne diferă. Numai Austria și Franța au integrat CECR în legislație. Principalul 

obstacol în calea punerii în aplicare a CECR pare să fie faptul că studiile de cercetare 

nu au furnizat dovezi empirice privind legătura dintre CECR și rezultatele învățării, 

obiectivele programei școlare, examene și/sau alte documente (de politică) care au 

influență asupra sistemelor de învățământ. În plus, punerea în aplicare a CECR la 

orele de curs impune ca profesorii de limbi străine moderne să dețină competențe 

diferite. Prin urmare, mai multe țări (FR, NL și SE) sunt preocupate de utilizarea CECR 

de către profesorii de limbi străine moderne. 

 

În ceea ce privește măsurile specifice legate de punerea în aplicare a CECR (examene, 

manuale școlare și formarea cadrelor didactice) s-au identificat următoarele: 

 

în patru din cele șase țări selectate (AT, SE, NL și FR) este obligatorie examinarea sau 

testarea cunoștințelor pentru prima limbă străină modernă studiată. În Austria, Țările 

de Jos și Franța, promovarea acestui examen sau test este necesară pentru ca elevii 

să obțină diploma care le oferă acces la învățământul superior. Examinarea 

cunoștințelor pentru a doua limbă străină modernă studiată nu este obligatorie în 

niciuna dintre cele șase țări selectate. În Țările de Jos și în Franța, studierea unei a 

doua limbi străine este obligatorie, aceasta putând fi totuși o limbă modernă, o limbă 

clasică sau o limbă regională. În ceea ce privește punerea în aplicare a CECR în 

contextul examenelor și testelor finale, se pot distinge următoarele situații: 

 

 examenele și testele finale se bazează pe CECR (AT, HU, SE și NL); 

 examenele finale pentru LSM nu se bazează în prezent pe CECR (FR); 

 nu există nicio legătură între CECR și examenele finale pentru LSM (Scoția – UK). 

 

În cinci (AT, SE, NL, HU și FR) din cele șase țări selectate, în cazul examenelor se 

stabilesc rezultate ale învățării care indică un nivel CECR. Numai două (AT și NL) din 

țările selectate au stabilit niveluri CECR diferite pentru cel puțin patru competențe 

lingvistice (citire, scriere, ascultare, vorbire). În ceea ce privește invitația pe care 

Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei a lansat-o autorităților naționale, regionale 

și locale din domeniul educației care decid să utilizeze CECR, se poate concluziona că 

majoritatea țărilor selectate au implementat CECR în teste sau examene și au 

evidențiat această legătură prin indicarea transparentă în niveluri CECR a rezultatelor 

învățării unei limbi străine moderne. 
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În ceea ce privește editorii de manuale școlare destinate calificărilor selectate, se 

poate face distincția între țările în care elaborarea manualelor școlare și a conținutului 

acestora face obiectul reglementărilor naționale (AT și HU) și țările în care elaborarea 

manualelor școlare și a conținutului acestora nu face obiectul reglementărilor naționale 

(SE, NL, FR și UK – Scoția). În ceea ce privește punerea în aplicare a CECR în aceste 

manuale școlare, țările selectate pot fi împărțite în două categorii: pe de o parte, țări 

(AT, HU și SE) în care editorii au utilizat în mod indirect CECR prin obligațiile stabilite 

în programele școlare naționale și, pe de altă parte, țări (NL, FR și UK - Scoția) în care 

fie editorii pot decide singuri dacă utilizează sau nu CECR, fie în care CECR nu se 

utilizează. În ceea ce privește invitația lansată de Comitetul Miniștrilor al Consiliului 

Europei, se poate concluziona că unele guverne îi obligă pe editorii de manuale școlare 

pentru LSM să utilizeze CECR și altele îi îndeamnă pe editori să utilizeze CECR în 

programele școlare naționale și/sau specifice LSM. 

 

În toate țările selectate, cu excepția UK – Scoția, CECR este inclus în programele de 

formare a cadrelor didactice la locul de muncă. În ceea ce privește formarea 

inițială a cadrelor didactice, numai trei dintre țările selectate (AT, NL și FR) utilizează 

CECR. Prin urmare, diferențele în materie de utilizare a CECR în programele de 

formare a cadrelor didactice în țările selectate sunt cel mai clar identificate în cazul 

formării inițiale a cadrelor didactice. În consecință, se pot identifica patru situații 

privind punerea în aplicare a CECR în programele de formare inițială a cadrelor 

didactice: 

 

 în primul rând, formatorii care desfășoară programe de formare inițială a cadrelor 

didactice în domeniul LSM au obligația de a utiliza CECR; 

 în al doilea rând, CECR este inclus în programa școlară; 

 în al treilea rând, nu s-au stabilit recomandări sau obligații privind utilizarea CECR; 

și 

 în ultimul rând, nu se realizează nicio asociere cu CECR. 

 

Din cauza faptului că profesorii au libertatea de a-și planifica și elabora lecțiile, de 

exemplu prin alegerea materialelor, cum ar fi manualele școlare și metodele didactice, 

este dificil să se concluzioneze dacă profesorii utilizează într-adevăr CECR în cadrul 

lecțiilor. Totuși, în cazul unora dintre țările selectate se presupune că profesorii de 

LSM cunosc CECR datorită asocierii realizate în programa școlară. În ceea ce privește 

invitația lansată de Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei, se poate concluziona 

că, în câteva dintre țările selectate, guvernul a impus obligația punerii în aplicare a 

CECR în formarea inițială și în formarea la locul de muncă a cadrelor didactice. 

 

În general, CECR este utilizat pe scară largă atât de către furnizorii privați care 

oferă cursuri de limbi străine moderne, cât și de către organizațiile de evaluare 

lingvistică. În ceea ce privește motivele pentru care oamenii doresc să obțină un 

certificat de competență lingvistică (creșterea șanselor pe piața muncii, necesar la 

locul de muncă, acces la cursuri universitare, dezvoltare personală) sau, altfel spus, în 

ceea ce privește funcția socială a unui astfel de certificat, indicarea nivelului CECR 

pare să aibă o valoare adăugată deoarece sporește transparența cursurilor puse la 

dispoziție și recunoașterea nivelurilor de competență într-o limbă străină modernă în 

diferite țări. 

 

În ceea ce privește nivelurile de competență într-o limbă străină, se pot menționa 

următoarele: din diferite surse de date rezultă o imagine coerentă a evaluării generale 

a nivelurilor de competență în domeniul LSM în țările selectate. Se poate propune 

următoarea clasificare: 
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 grupa 1: persoane cu un nivel foarte înalt de competență lingvistică (Suedia și 

Țările de Jos); 

 grupa 2: persoane cu un nivel înalt de competență lingvistică (Austria); 

 grupa 3: persoane cu un nivel mediu de competență lingvistică (Ungaria și Franța); 

 persoane cu un nivel minim de competență lingvistică (Scoția – UK). 

 

Deși există diferențe, în general, gradul de implementare a CECR este legat de 

nivelurile de competență. Cu toate acestea, nu se poate concluziona că aceasta este o 

legătură de cauzalitate. Pe lângă gradul de implementare a CECR, există și alți factori 

care au un impact asupra nivelurilor de competență în domeniul LSM, cum ar fi 

tradițiile generale privind limbile străine și dacă limba în cauză este utilizată pe scară 

largă sau nu. În general, în țările în care limba națională este utilizată pe scară largă 

în străinătate (engleza, franceza), necesitatea de a învăța o altă limbă este mai 

redusă decât în țările a căror limbă națională este mai puțin utilizată în străinătate 

(neerlandeza, suedeza). În cele din urmă, peisajul lingvistic al unei țări ar putea 

explica situația specifică a țării respective în ceea ce privește nivelurile de competență 

în domeniul LSM. 

Concluzii 

Principalele concluzii sunt enunțate mai jos: 

 

Concluzia nr. 1: Gradul de punere în aplicare și de utilizare a CECR diferă de la o țară 

la alta, variind de la integrarea în legislație a rezultatelor învățării corespunzătoare 

CECR la lipsa oricărei trimiteri la CECR. În general, se poate concluziona că gradul de 

punere în aplicare și de utilizare a CECR în documentele de politică (legislație, 

programe școlare naționale) crește direct proporțional cu gradul de utilizare a CECR în 

contextul examenelor, al manualelor școlare și al formării cadrelor didactice. 

 

Concluzia nr. 2: Principalele provocări privind punerea în aplicare se referă, în primul 

rând, la lipsa de dovezi empirice care să stabilească asocieri între rezultatele învățării 

și nivelurile CECR și, în al doilea rând, la capacitatea profesorilor de LSM de a utiliza 

CECR în lecțiile lor, astfel cum s-a intenționat. 

 

Concluzia nr. 3: Există un acord general privind indicarea în niveluri CECR a 

rezultatelor învățării din domeniul LSM în învățământul secundar superior. Rezultatele 

învățării menționate din cele șase țări selectate sunt, în general, similare. Nivelul 

rezultatelor învățării pentru prima LSM este, de obicei, stabilit la nivelul B2, iar pentru 

a doua LSM, nivelul este în general B1. 

 

Concluzia nr. 4: Cele mai multe dintre țările selectate pun în aplicare CECR în teste 

sau examene; totuși, pentru asocierile între rezultatele învățării în domeniul LSM și 

nivelurile CECR, nu există, în general, dovezi empirice. 

 

Concluzia nr. 5: În linii mari, CECR este utilizat la elaborarea manualelor școlare. 

Utilizarea CECR depinde în mare măsură de punerea în aplicare sau de utilizarea CECR 

la elaborarea programei școlare și de menționarea CECR în materialul de îndrumare 

(stabilit prin lege), și anume programa școlară națională. 

 

Concluzia nr. 6: Există diferențe imense între țări în ceea ce privește utilizarea CECR 

în programele de formare inițială a cadrelor didactice. Situația privind formarea 

cadrelor didactice la locul de muncă este mult mai favorabilă, cinci din cele șase țări 

selectate oferind programe de formare care includ CECR. 
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Concluzia nr. 7: Cunoașterea de către cadrele didactice a CECR depinde de accentul 

pus pe CECR în programa școlară și în programele de formare a cadrelor didactice din 

fiecare țară. 

 

Concluzia nr. 8: Există o corelație între gradul de punere în aplicare a CECR și 

nivelurile de competență înregistrate; gradul de implementare pare să fie mai ridicat 

în țările care înregistrează niveluri de competență mai înalte. Totuși, în primul rând, 

legătura de cauzalitate dintre cele două este neclară și, în al doilea rând, alți factori 

(contextuali) joacă un rol mai important în explicarea nivelurilor de competență (cum 

ar fi utilizarea pe scară largă a limbii oficiale a unei țări în străinătate și peisajul 

lingvistic ca atare). 

 

Concluzia nr. 9: În general, CECR este bine integrat în practicile și procedurile 

furnizorilor privați care acordă certificate de competență în domeniul LSM. CECR se 

reflectă în certificatele de competență în domeniul LSM prin indicarea nivelului CECR, 

care a fost inclus în materialul utilizat, iar cadrele didactice au cunoștințe în ceea ce 

privește CECR datorită programelor de formare la locul de muncă. 

 

Concluzia nr. 10: Transparență și posibilitatea de a realiza comparații între cursurile 

oferite se numără printre beneficiile pe care CECR le oferă persoanelor care studiază o 

limbă străină, furnizorilor privați și institutelor de evaluare lingvistică. Creșterea 

șanselor pe piața muncii este principalul motiv pentru care persoanele care studiază o 

limbă străină obțin un certificat oficial de competență lingvistică. În plus, deși 

manualele și orientările privind CECR sunt considerate a fi utile, complexitatea CECR 

încă împiedică utilizarea acestuia de către furnizorii privați, motiv pentru care s-au 

adresat solicitări de simplificare a versiunilor CECR. 

Recomandări 

Cadrul european comun de referință pentru limbi străine a fost elaborat de către 

Consiliul Europei pentru a promova transparența și coerența în domeniul învățării și al 

predării limbilor moderne în Europa. CECR încearcă atât să faciliteze comparabilitatea 

între țări (pe baza unui cadru conceptual comun pentru învățarea limbilor), cât și să 

respecte tradițiile și sistemele naționale existente în ceea ce privește standardele de 

competență lingvistică. Pentru a permite CECR să își îndeplinească în viitor acest rol, 

care este consolidat prin acțiunile Uniunii Europene, Parlamentului European și statelor 

membre le sunt adresate următoarele recomandări cu privire la principalele concluziile 

menționate anterior: 

 

Recomandarea nr. 1 (adresată Parlamentului European): adoptarea CECR de 

către Parlamentul European și de către Comisie, ca instrument de încurajare a 

statelor membre în sensul elaborării de politici în materie de învățare a 

limbilor străine 

CECR există deja de peste zece ani și în această perioadă au avut loc evoluții 

importante. Totuși, la nivel politic, ar putea fi util să se dea un nou impuls punerii în 

aplicare a CECR prin acțiuni ale Uniunii Europene care să sprijine cadrul elaborat de 

Consiliul Europei. Prin urmare, se recomandă: 

 să se continue dezvoltarea inițiativei referitoare la studiul privind limbile prin 

includerea mai multor țări și a mai multor limbi (nu numai primele două cele mai 

predate limbi, ci o gamă mai largă de limbi, în scopul de a preveni limitarea 

atenției acordate în cadrul politicilor doar la prima sau a doua limbă vorbită pe 

scară largă); 

 să se stimuleze la nivel național schimbul de experiență cu privire la reformarea 

politicilor în materie de învățare a limbilor în direcția unei abordări orientate mai 

mult spre acțiune și crearea de unitate în contextul evaluării și al indicării nivelului 

de competență a elevilor. Acest lucru ar putea lua forma unor activități de învățare 
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inter pares, a unor compendii de practici și formate armonizate pentru raportarea 

evoluțiilor; 

 să se intensifice cererea de programe europene, cum ar fi continuarea programului 

de învățare pe tot parcursul vieții, pentru a sprijini utilizarea CECR, precum și 

abordarea orientată spre acțiune și stimularea utilizării CV-urilor Europass. În plus, 

Cadrul european al calificărilor, care are o bază similară, ar trebui să fie în mod 

mai clar raportat la CECR pentru a spori transparența și pentru a crește gradul de 

sensibilizare cu privire la abordarea orientată spre acțiune și la indicațiile privind 

nivelul CECR. 

 

Recomandarea nr. 2 (adresată statelor membre și Parlamentului European): 

aprobarea de către statele membre a legăturilor create între sistemele de 

învățământ și CECR 
Deși se creează legături între rezultatele învățării în domeniul LSM și nivelurile CECR, 

acestea nu sunt aprobate de alte state membre. Acest lucru nu este necesar ca atare, 

dar atunci când se pune problema încrederii reciproce în calificări și în rezultatele 

certificate ale învățării, procedurile aplicate pentru a atesta aceste legături ar trebui să 

fie înțelese cu ușurință și, eventual, acceptate de către statele membre. Prin urmare, 

se recomandă: 

 

 să se stabilească principii de creare a unor legături între învățarea limbilor străine 

în sistemele naționale de învățământ și CECR. Aceste principii nu trebuie neapărat 

să includă aspecte tehnice, dar ar trebui să fie folosite pentru a stimula dezbaterea 

politică/socială pe tema învățării limbilor străine. De exemplu, principiile ar putea 

fi: implicarea tuturor părților relevante (factori de decizie, experți, cadre didactice, 

școli, editori); utilizarea expertizei externe; stabilirea unui plan de acțiune comun 

pentru trimiterile la CECR, în scopul de a se ajunge la un acord cu privire la sfera 

creării de legături cu CECR; 

 să se faciliteze implicarea altor țări în crearea de legături între învățarea limbilor în 

sistemele naționale de învățământ și CECR. Întrebarea-cheie este dacă alte țări au 

încredere în legăturile stabilite. Este necesar ca omologi (inclusiv la nivelul 

factorilor de decizie), de preferat din țări diferite, să reflecteze asupra legăturilor 

stabilite, în scopul de a le spori fiabilitatea pentru alte țări; 

 să se stimuleze învățarea și evaluarea inter pares în rândul factorilor de decizie din 

diferite țări, pentru a stimula stabilirea unor legături mai clare între învățarea 

limbilor în sistemele naționale de învățământ și CECR și, prin urmare, utilizarea 

CECR ca agendă de reforme pentru politicile în materie de învățare a limbilor. 

 

Recomandarea nr. 3 (adresată statelor membre): creșterea gradului actual de 

utilizare a CECR în școli 

După cum s-a constatat, folosirea CECR la un nivel de bază este stimulată de acțiuni 

politice la nivel mai înalt, cum ar fi includerea CECR în legislație sau utilizarea CECR la 

stabilirea programei școlare naționale. În plus, sunt necesare acțiuni suplimentare 

pentru a stimula cadrele didactice și editorii să utilizeze CECR. Prin urmare, se 

recomandă: 

 

 să se creeze credibilitate și o adaptare optimă a cadrului la contextul național prin 

folosirea de experiențe și discuții cu alte țări europene, prin consultarea unor 

experți și prin utilizarea manualului elaborat de Consiliul Europei. În plus, pentru o 

utilizare clară, CECR ar trebui să fie ancorat în programa școlară națională și în 

programa școlară specifică LSM, în scopul de a integra în mod ferm abordarea 

orientată spre acțiune în învățarea limbilor; 

 să se stimuleze utilizarea nivelurilor CECR pentru a stabili niveluri anuale specifice 

pentru monitorizarea progresului înregistrat. Ar putea fi necesar să se furnizeze 

orientări cu privire la stabilirea de subniveluri pentru a face posibilă realizarea în 

etape; 
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 fie să se stimuleze alinierea manualelor școlare la programa națională, fie să se 

informeze cadrele didactice/școlile cu privire la utilizarea materialului existent 

pentru a adopta o abordare orientată spre acțiune. De exemplu, acest lucru poate 

fi realizat prin stimularea schimbului de materiale didactice pe scară mai largă; 

 să se pună un accent mai pronunțat asupra abordării orientate spre acțiune în 

formarea inițială și formarea la locul de muncă a cadrelor didactice. 

 

Recomandarea nr. 4 (adresată Parlamentului European): necesitatea unor 

cercetări suplimentare 

Deși studiul față a acoperit un domeniu larg, numeroase aspecte privind CECR rămân 

neclare. Această neclaritate se referă în mare măsură la aspectele sociale/politice 

legate de învățarea limbilor străine. Prin urmare, se recomandă studierea în 

continuare a următoarelor aspecte: 

 

 Care sunt limbile viitorului și este CECR suficient de amplu pentru a aborda limbile 

neeuropene, cum ar fi limba chineză? 

 Ce impact are indicatorul european al competențelor lingvistice asupra politicilor 

lingvistice din Europa? Stabilirea unui indicator este un instrument important 

pentru a stimula în continuare dezbaterile politice; totuși, acest lucru nu ar trebui 

să aibă drept urmare diminuarea accentului acordat învățării limbilor. 

 În ce mod poate fi folosit CECR pentru a consolida poziția limbilor minoritare și 

regionale? 

 Analizarea posibilității de a crea un organism supranațional sau un grup consultativ 

în cadrul căruia țările să își revizuiască trimiterile reciproce la propriile pol itici de 

învățare a limbilor și CECR. Acest organism supranațional ar putea funcționa ca 

platformă pentru schimbul de experiență, monitorizarea evoluțiilor, furnizarea de 

orientări practice, crearea de încredere reciprocă în trimiterile celorlalți la 

calificările din domeniul LSM și nivelurile CECR și, în final, stabilirea/elaborarea 

unei agende politice. 


