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CONSILIUL PENTRU COOPERARE CULTURALĂ
COMITETUL PENTRU EDUCAłIE - VALIDAREA PEL

INSTRUCłIUNI PENTRU UTILIZAREA DOSARULUI
În acest dosar vă puteŃi păstra lucrările realizate, împreună cu alte documente care să
ateste nivelul dumneavoastră de competenŃă lingvistică. Vă ajută să reflectaŃi asupra
progresului realizat; îl mai puteŃi utiliza şi pentru a dovedi altor persoane performanŃa
lingvistică la care aŃi ajuns.
Dosarul dumneavoastră poate conŃine oricare din următoarele:
• mostre de lucrări scrise
• înregistrări audio/video
• descrierea şi rezultatele proiectelor realizate
• documente, diplome, certificate
• descrierea cursurilor
• reflecŃii asupra procesului de învăŃare a limbii
• rapoarte de evaluare din partea profesorilor
• aprecieri din partea altor persoane asupra performanŃelor dumneavoastră
lingvistice
• alte documente pe care doriŃi să le păstraŃi pentru a le arăta altor persoane
Dumneavoastră hotărâŃi ce va conŃine acest dosar.
Îl puteŃi actualiza ori de câte ori doriŃi şi puteŃi înlocui unele lucrări mai vechi cu altele
mai recente.
Îl puteŃi folosi pentru a exemplifica performanŃele lingvistice pe care le-aŃi atins în
diverse limbi sau puteŃi include în el materiale în vederea unui anumit scop, de
exemplu la solicitarea unui loc de muncă sau la înscrierea într-o instituŃie de
învăŃământ.
VeŃi dori, probabil, să păstraŃi în el lucrări pe care le consideraŃi ca fiind în mod special
valoroase sau lucrări mai vechi pentru a demonstra progresul pe care l-aŃi făcut.
ActualizaŃi permanent conŃinutul Dosarului dumneavoastră. FolosiŃi o pagină nouă
pentru fiecare limbă. (Pagina poate fi fotocopiată sau listată de pe Internet de la
www.eaquals.org sau www.alte.org ).
MenŃionaŃi în grilă tipul de materiale pe care le prezentaŃi în dosar (de exemplu
compuneri, înregistrări audio, scrisori, poezii etc.) şi faceŃi o scurtă descriere a
conŃinutului.
BifaŃi coloana din dreapta dacă aŃi lucrat individual sau împreună cu alŃi cursanŃi. BifaŃi
ultima coloană dacă lucrarea a fost revăzută după corectare de profesorul
dumneavoastră sau de un alt evaluator.
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DOSARUL MEU

LIMBA:____________________

ÎnscrieŃi aici lucrările pe care le prezentaŃi în dosarul dumneavoastră.
Tipul
materialului
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ConŃinut

Lucrare
individuală

Lucrare
colectivă

Cu
corecturi
(de
exemplu
ale
profesorulu
i)

