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ICC - Reţeaua Internaţională de Limbă
ICC – Reţeaua internaţională de limbă este o organizaţie non-profit care are ca scop promovarea şi
îmbunătăţirea predării şi învăţării limbilor în educaţia adulţilor printr-o dezvoltare comună şi prin
bunele practici ale membrilor săi. Aceasta promovează şi facilitează formarea profesorilor ca mijloc
de îmbunătăţire a calităţii predării limbilor străine la nivelul organizaţiilor membre şi în scopul de a
totaliza expertizele în dezvoltarea în continuare a sistemului EUROLTA.
Sistemul EUROLTA cuprinde:
Cadrul EUROLTA: Un set de orientări şi principii curriculare
Procedurile internaţionale EUROLTA: Standarde comune privind rolurile şi responsabilităţile
tuturor actorilor care iau parte la nivelurile de curs individual, naţional şi internaţional.
Conţine trei niveluri de implementare:
La nivel internaţional: principii şi proceduri
La nivel naţional şi instituţional: reguli de lucru şi metode de predare
La nivel de formator individual: dezvoltarea profesională continuă şi oportunităţi de referinţă
prin reţele naţionale şi internaţional.

Cadrul EUROLTA
Un element cheie în furnizarea unui proces de predare de calitate îl constituie calificarea profesorilor. ICC recunoaşte faptul că mulţi profesori de limbi străine implicaţi în educaţia adulţilor caută
diverse oportunităţi pentru a avansa în carieră. Adesea, aceştia nu au posibilitatea de a obţine certificare pentru sarcinile pe care le îndeplinesc. ICC menţine un cadru bazat pe competenţă în ceea ce
priveşte predarea limbilor străine, fapt ce le permite profesorilor să-şi planifice şi să-şi urmărească
dezvoltarea profesională într-un context internaţional. De asemenea, acest cadru permite instituţiilor participante să-şi califice profesorii şi să le certifice competenţele folosind un cadru comun de
referinţă, aflat la confluenţa dintre sectoarele educaţionale şi graniţele naţionale.
Cadrul EUROLTA defineşte obiective şi scopuri privind formarea profesorilor dar şi criterii de evaluare pentru certificare pe două niveluri. Aceste două niveluri sunt descrise mai jos şi mult mai
detaliat în secţiunea C a acestui document. EUROLTA le permite profesorilor să obţină certificarea
competenţelor în predarea limbilor străine intr-un context naţional sau instituţional care poate fi
transferabil spre alte contexte atât naţionale cât şi internaţionale. Astfel, cadrul EUROLTA stabileşte
standardele pentru formarea de calitate a profesorilor de limbi străine.
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Procedurile Internaţionale EUROLTA
Procedurile Internaţionale EUROLTA definesc modul în care ICC menţine integritatea Cadrului
EUROLTA prin intermediul standardelor reţelelor de membri, prin acreditarea programelor naţionale şi regionale şi prin monitorizarea procedurilor de evaluare în vederea certificării.

Cine poate deveni centru EUROLTA?
ICC acceptă aplicaţii din centre care deja oprerează programe de formare a profesorilor şi doresc
să-şi acrediteze programul în cadrul sistemului EUROLTA, precum şi din instituţii care încă nu operează programe de formare a profesorilor, dar care doresc să devină centru EUROLTA.
Procedurile Internaţionale EUROLTA permit forme variate de livrare a programelor de formare, în
funcţie de tradiţiile regionale, de contextele şi condiţiile diferite. EUROLTA respectă aceste medii
educaţionale şi moduri de livrare diferite, precum şi consecinţele care se răsfrâng asupra formei
educaţionale, duratei cursului şi sistemelor de sprijin oferite cursanţilor, aşa cum au fost ele definite
de instituţiile care organizează programele. Cu toate acestea, norma de muncă a cursanţilor reprezintă un minim de 100 de ore de lucru pentru fiecare nivel. Modalităţile proprii fiecărei instituţii
de formare (centru EUROLTA) vor fi conforme cu principiile formulate în Cadrul EUROLTA. Aceste
principii sunt următoarele:
Să se supună obiectivelor generale.
Să adere la principiile metodologice.
Să facă referire la domeniile de conţinut şi să îndeplinească obiectivele.
Să confirme realizările cursanţilor fie la nivel de Certificat, fie de Diplomă şi, acolo unde este
cazul, în domenii de conţinut ulterioare.
Să dezvolte şi să publice Manualul Cursantului (secţiunea A de mai jos) specificând programa şi
metodele programului de formare, cu privire la fiecare dintre domeniile de conţinut.
Să asigure realizarea unui Dosar de Certificare a Cursantului (secţiunea B de mai jos) de către
fiecare cursant.
Să adere la procedurile descrise în secţiunea C de mai jos.
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A/ Manualul Cursantului
Manualul Cursantului este un ghid cuprinzător destinat cursanţilor şi care serveşte ca dovadă pentru admiterea unei instituţii pentru a fi acreditată ca furnizor EUROLTA.
Manualul Cursantului reprezintă un reper de calitate pentru instituţia de formare. Manualul Cursantului indică angajamenut centrului faţă de cursanţi şi faţă de procesele şi standardele stabilite
în Cadrul EUROLTA. Ca atare, Manualul Cursantului este considerat cel mai important document în
procesul de acreditare pentru orice Centru de Perfecţionare a Profesorilor.
Manualul Cursantului va trebui să ţină cont de următoarele precizări, într-o manieră clară şi cuprinzătoare, şi să facă referire la Cadrul EUROLTA pe tot parcursul său:
Eventuale cerinţe în prealabil ale cursanţilor/profilul cursanţilor vizat de curs (cursuri)
Numele, experienţa şi calificarea tuturor formatorilor care predau acest curs
Scopul şi obiectivele cursului (cursurilor)
Metodologia folosită şi cerinţele acesteia vizavi de cursanţi
Modalitatea de furnizare şi cerinţele vizavi de cursanţi
Sincronizarea tuturor elementelor şi etapelor de curs
Criteriile şi modalităţile de evaluare utilizate, inclusiv detalii privind modalităţile de observare a
formatorului ce vor fi folosite la curs
O descriere a certificării disponibile pentru cursanţii bine pregătiţi şi poziţia acesteia relativ la
contextele regionale, naţionale şi internaţionale.
Un Glosar al terminologiei utilizatei
Manualul Cursantului va fi disponibil în limba locală/limbile locale.
Se vor face copii ale documentaţiei depuse la ICC, atât în limba locală cât şi în limba engleză, deşi
ICC înţelege faptul că centrele nu vor folosi neapărat materiale în limba engleză în programele lor.

Toate glosarele instituționale și naționale produse în contextul EUROLTA vor fi păstrate la nivel central de către
ICC și puse la dispoziția tuturor centrelor EUROLTA.
i
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B/ Dosarul de Certificare al cursantului
Dosarul de Certificare al cursantului constituie documentul pe baza căruia se realizează evaluarea şi
ceritificarea.
Acesta conţine cel puţin următoarele:
O Cerere de Înscriere pentru Dosarul de certificare, semnată de către formator/formatori şi cursant
Documente privind cel puţin o activitate individuală axată pe Înţelegerea Limbii
Documente privind cel puţin o activitate individuală axată pe Limbă şi Cultură
Documente privind cel puţin o activitate individuală axată pe Planificare şi Evaluare
Documente privind cel puţin o activitate individuală sau de grup, axată pe Procesele de Învăţare
a Limbii
Documente privind un domeniu nefundamental, altul decât cele menţionate mai sus (a se vedea Cadrul EUROLTA)
Evidenţa tuturor lecţiilor şi etapelor de predare asistate de către formator
Evidenţa tuturor lecţiilor şi etapelor de predare asistate de către cursant
Confirmarea scrisă din partea instituţiei (a formatorului) privind observarea cursantului pe parcursul predării acestuia a cel puţin patru lecţii la două niveluri diferite. Cel puţin o lecţie trebuie
observată în timp ce este predată, in situ. Alte modalităţi posibile de observare includ o combinaţie de filme sincron sau înregistrate, precum şi micro-predarea.ii
Toate activităţile includ o evaluare şi o auto-evaluare finală a cursanţilor.
Cerinţele specifice privind Dosarul de Certificare pot fi adaptate pentru a corespunde cursurilor
şi formelor speciale de livrare. Instituţia de formare va specifica forma exactă a dosarului şi modalităţile de completare a acestuia pe perioada cursului, de exemplu, prin examene sau/şi evaluare
continuă. În toate cazurile, Dosarul de Certificare conţine documente care să ateste modul în care
cursantul a abordat toate domeniile de conţinut şi a îndeplinit o gamă largă de subiecte şi activităţi. De asemenea, acesta trebuie să ateste cunoaşterea de către cursant a modului de interrelaţionare a proceselor de predare. Toate sursele trebuie să fie recunoscute. Plagiatul în orice activitate va
duce la eşuarea automată în completarea Dosarului de Certificare.

În cazul observării video sau de la distanţă, centrul de formare trebuie să se asigure că înregistrarea video include atât acţiunile profesorului, cât şi reacţia şi interacţiunea studentului.

ii
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C/ Procedurile EUROLTA
Acreditarea instituţiilor de formare
ICC pregătește și certifică Master Trainers (Formatori/Evaluatori) pentru a audita și pentru a acredita
instituțiile de formare. Master Trainers (Formatori/Evaluatori) nu pot audita și acredita propriile lor
instituții.
Instituţiile de formare care doresc să furnizeze cursuri EUROLTA trebuie să depună o aplicaţie scrisă
către un Master Trainer (Formator/Evaluator), care să cuprindă următoarele:
Un Manual al Cursantului, aşa cum a fost descris în secţiune A de mai sus
Documente care să descrie instituţia: un scurt istoric, mărimea acesteia, statutul ei în ţara de
origine
Un set complet de eventuale documente solicitate de la formatorii care furnizează cursul
CV-urile tuturor formatorilor
Un exemplu de predare a unei etape de lecţie, sau a unei lecţii
O descriere a aplicării procedurilor de evaluare adecvate (a se vedea mai jos)
Master Trainer-ul (Formator/Evaluator) îşi rezervă dreptul de a face o inspecţie in situ, în orice moment. Datele acestei inspecţii vor fi stabilite de comun acord de către Master Trainer şi instituţia în
cauză. O astfel de inspecţie in situ poate include următoarele:
O inspecţie a infrastructurii pusă la dispoziţie pentru program
Un interviu cu persoana care răspunde de program şi/sau cu un reprezentant al instituţiei
Un interviu cu principalul formator/principalii formatori
Un interviu cu principalul evaluator
Adiţional, daca este posibil:
Observarea unei sesiuni de formare
Observarea unei comunicări online (dacă este relevant)
Reexaminarea unui exemplu de activitate completă a unui cursant
Confirmarea bunei experienţe de predare a cursanţilor in situ
Pe baza procedurii de audit, Master Trainer-ul (Formator/Evaluator) depune un raport, în termen
de cel mult o lună, privid decizia și motivele de acordare/neacordare a acreditării centrului, către
instituția de formare pentru a fi contra-semnată de către persoana responsabilă cu programul.
Raportul Master Trainer-ului (Formator/Evaluator) este înaintat către ICC în termen de cel mult o
lună de la primirea contra-semnăturii persoanei responsabile cu programul.

Evaluarea Periodică a Acreditării Instituţiilor de Formare
După o perioadă de doi ani de la acreditarea iniţială, Master Trainer-ul (Formator/Evaluator) cere
8

PROCEDURILE INTERNAŢIONALE EUROLTA (Aprilie 2012) © ICC International Language Network, Hamburg

instituţiei de formare să depună un raport care să conțină:
O scurtă evaluare a cursurilor de formare pe care le organizează
O descriere a eventualelor modificări în proiectarea cursului
Curriculum-urile actualizate ale formatorilor şi ale personei responsabile de cursurile de formare
După o perioadă de doi ani de la acreditarea iniţială, Master Trainer-ul (Formator/Evaluator) cere
instituţiei de formare să depună un raport care să conțină:
Pe baza acestui raport, Master Trainer-ul (Formator/Evaluator) decide dacă acreditarea poate fi
menţinută. Acesta poate cere şi o repetare a auditului in situ. Acest lucru este indicat, în special,
dacă au intervenit schimbări în echipa de formare sau în structura organizaţională, schimbări ce ar
putea afecta continuitatea şi calitatea formării.
Evaluarea raportului este trimisă, în termen de cel mult o lună, către instituția de formare pentru a fi
contra-semnată de către persoana responsabilă cu programul. Raportul Master Trainer-ului (Formator/Evaluator) este înaintat către ICC în termen de cel mult o lună după primirea contra-semnăturii
persoanei responsabile cu programul.
Auditul complemenatar
Dacă instituţia de formare decide să furnizeze cursuri de formare la un alt nivel sau în alt mod, se
va face un audit complementar care implică depunerea unei descrieri detaliate a noii scheme către
Master Trainer (Formator/Evaluator) dar nu şi vizite in situ.
În cazul auditului complementar, Raportul Master Trainer-ului (Formator/Evaluator) constă în:
1. Documentele menţionate în secţiunea A de mai sus
2. Comentarii adiţionale ale Master Trainer-ului (Formator/Evaluator), dacă este necesar
3. Recomandarea Master Trainer-ului (Formator/Evaluator) de aprobare a programului de formare
sau, în cazul în care Master Trainer-ul (Formator/Evaluator) nu a fost mulţumit cu schiţa de program depusă, indicaţii clare despre unde şi cum au fost încălcate cerinţele EUROLTA
4. Anumite documente ce descriu programul de formare furnizat.
Aceste documente vor fi trimise instituţiei de formare la care se face auditul pentru a fi contrasemnate de către persoana răspunzătoare de program.
Raportul Master Trainer-ului (Formator/Evaluator) va fi înaintat către ICC în decurs de cel mult o
lună de la primirea contra-semnăturii persoanei responsabile cu programul.
Revocarea Acreditării Centrului
Acreditarea unui Centru de Formare EUROLTA poate fi revocată în termenii procedurilor și standardelor specificate în acest document în urma recomandării de către Master Trainer (Formator/Evaluator) sau direct, de către ICC.

Acreditarea Formatorilor
Instituțiile regionale/locale propun Master Traineri (Formator/Evaluator) sau aceștia sunt propuți
direct de către ICC. Aceștia sunt pregătiți și acreditați de către ICC.
PROCEDURILE INTERNAŢIONALE EUROLTA (Aprilie 2012) © ICC International Language Network, Hamburg
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Pentru a deveni formator autorizat, persoana în cauză trebuie să-şi depună CV-ul, fie individual, fie
printr-un centru, ca parte a unui proces de acreditare a unui centru. CV-ul trebuie să demonstreze
cunoştinţele şi experienţa formatorului în predarea de cursuri de comunicare lingvistică - preferabil
pe o perioadă de cel puţin 3 ani.
Persoanele recunoscute ca formatori în propria lor localitate, dar care nu sunt familiarizaţi cu cadrul
EUROLTA, sau cu realizarea cursurilor în conformitate cu acest cadru, sau cu metodologii de comunicare în predarea limbilor, vor trebui să se familiarizeze singuri cu conceptele şi practicile cursurilor
de tip EUROLTA.
În cazul în care o persoană manifestă dorinţa de a deveni formator, dar nu are experienţa necesară,
un centru ar putea să o includă în aplicaţia lor de acreditare împreună cu documente care să sublinieze un program adecvat de formare sau de mentoring.
Formatorii sunt obligaţi să participe activ la cursurile de formare EUROLTA şi să le încheie cu succes.
ICC va administra o bază de date a Master Trainerilor (Formator/Evaluator) și a formatorilor acreditaţi. Acest lucru va permite ICC să recomande centrelor formatori, atunci când este cazul.

Acreditarea Evaluatorilor
Formatorii care doresc să fie acreditaţi ca evaluatori vor trebui să depună un CV către un Master
Trainer (Formator/Evaluator), fie individual sau prin intermediul unui centru de formare. CV-ul
trebuie să indice experienţa privind evaluarea pe bază de protofoliu şi experienţa acestora ca şi
formatori.
În cazul în care o persoană manifestă dorinţa de a deveni evaluator, dar nu deţine experienţa necesară, aceasta va primi îndrumare privind modalitatea prin care poate deveni evaluator, de la Master
Trainer (Formator/Evaluator).
ICC va deține o bază de date a evaluatorilor recunoscuți. Acest lucru va permite ICC să recomande
evaluatori către centre, atunci când este cazul, și să administreze și să coordoneze eficient evaluările.
Retragerea acreditării formatorului și/sau evaluatorului
ICC îți rezervă dreptul de a revoca acreditarea unui Master Trainer (Formator/Evaluator), evaluator și/sau formator în baza unor documente care dovedesc malpraxis fie in termenii specificați în
Procedurile sau în Cadrul EUROLTA, fie în alt domeniu profesional adiacent, în cazul în care acestea
aduc prejudicii pentru EUROLTA sau ICC.
Un Master Trainer (Formator/Evaluator) își rezervă dreptul de a revoca acreditarea unui evaluator și/
sau formator în baza unor documente care dovedesc malpraxis fie in termenii specificați în Procedurile sau în Cadrul EUROLTA, fie în alt domeniu profesional adiacent, în cazul în care acestea aduc
prejudicii pentru EUROLTA sau ICC.

Evaluarea cursanţilor
Evaluarea şi certificarea ulterioară se bazează pe un Dosar de Certificare ce va fi completat de către
fiecare cursant.
O Fişă de Înscriere în limbile locale dar şi în limba engleză va fi inclusă în fiecare Dosar de Certificare. Fişa de Înscriere va conţine o listă a tuturor elementelor prezente în dosar şi o declaraţie semnată care să ateste faptul că cursantul depune aceste elemente în vederea certificării.
10
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Cuprinsul Dosarului de Certificare este scris, de obicei, în limba folosită pentru supervizarea cursului de formare, dar centrul de formare poate accepta şi Dosare scrise în alte limbi dacă dispune de
mijloacele necesare pentru a le evalua în limbile respective, şi anume dacă dispune de un evaluator
pentru acele limbi. Pentru ca ICC să-l poată înregistra, Evaluatorul va trebui să redacteze raporturi în
Engleză, precum şi în limbile locale.

Respingerea Dosarului de Certificare
Cursanţii pot fi obligaţi să depună din nou Dosarele în cazul în care conţinutul acestora este incomplet. Instituţiile de formare sunt libere să-şi stabilească propriile condiţii cu privire la documentaţia
inadecvată cuprinsă în Dosarul de Certificare. Instituţiile de formare pot impune o limită de timp
pentru depunerea din nou a Dosarelor.
Manualul Cursantului trebuie să specifice termenii şi condiţiile pentru depunere şi pentru o eventuală redepunere a Dosarului de Certificare.

Certificarea individuală
Un profesor individual, care nu a urmat un curs de formare EUROLTA, poate depune, în mod independent, Dosarul de Certificare la Secretariatul ICC şi poate cere să fie certificat potrivit EUROLTA.
Dosarul trebuie să fie complet din toate punctele de vedere (a se vedea mai sus).
Dacă profesorul care depune Dosarul nu deţine documente privind o lecţie evaluată de către un evaluator EUROLTA sau de către altcineva cu un profil profesional echivalent, acesta va trebui să contacteze Secretariatul ICC pentru a găsi un evaluator în zona de domiciliu a profesorului respectiv.
Secretariatul va înainta Dosarul unui evaluator acreditat EUROLTA.

Arhiva
Instituţiile de formare vor fi obligate să păstreze copii după Dosarele de Certificare ale cursanţilor pe
o perioadă de cel puţin 5 ani. Aceste documente pot fi supuse inspecţiei de către alţi evaluatori sau
reprezentanţi ICC.

Procedura de contestare
În cazul în care un cursant e de părere că Dosarul său nu a fost evaluat corect, acesta poate depune
contestaţie scrisă la instituţia de formare. Instituţia de formare va înainta Dosarul unui alt evaluator.
Dacă şi a doua evaluare este negativă, cursantul poate face o ultimă contestaţie scrisă către ICC. ICC
va înainta Dosarul unui evaluator dintr-o altă ţară.

Emiterea de Atestate
Atât Certificatul EUROLTA cât şi Diploma EUROLTA sunt emise de către instituţia de formare sub
licenţa ICC. Acestea conţin semnătura Preşedintelui ICC şi semnătura Coordonatorului EUROLTA pentru instituţia de formare. La sfârşitul cursului, ICC trimite atestatele către centrul de formare EUROLTA
spre a fi distribuite ulterior de către cursanţi.

Taxe
Taxele pentru fiecare dintre elementele sistemului EUROLTA
Acreditarea unui centru
Revalidarea centrului
Emiterea de certificate către cursanţi
sunt disponibile într-un document de taxe publicat separat sau pe site-ul ICC.
PROCEDURILE INTERNAŢIONALE EUROLTA (Aprilie 2012) © ICC International Language Network, Hamburg
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Conform procedurilor specificate în acest document:
• Eliberează licențe de
funcționare pentru centre EUROLTA și certificate EUROLTA
• Pregătesc și acreditează evaluatori
• Pregătesc și acreditează formatori

Drepturi Conform procedurilor spe-

(Formator/Evaluator),
evaluatorii, centrele de
formare şi formatorii pot
accesa toate informaţiile

ale acestui document şi ale
oricăror alte documente sau/
şi şabloane ulterioare emise
de ICC

Respon- • Administrează un website • Aderă la procedurile descrise în secţiunile A, B şi C
sabilităţi în care Master Trainers

cificate în acest document:
• Retrag licenţe pentru
centrele de formare și interzic eliberarea de către
acestea a Certificatelor
EUROLTA
• Retrag acreditarea evaluatorilor și formatorilor

Conform procedurilor descrise
în secțiunile A, B și C ale acestui
document și șabloanelor ICC:
• Auditarea și acreditarea centrelor, evaluatorilor și formatorilor

Master Trainers
(Formator/Evaluator)

• Promovează EUROLTA ca
standard internaţional
• Menţine şi dezvoltă ulterior sistemului EUROLTA
aşa cum a fost el descris
în acest document

Roluri

ICC

• Numesc formatori şi susţin
şi încurajează dezvoltarea
profesională a acestora
• Propun Master Trainers
(Formator/Evaluator) şi/sau
evaluatori

• Organizează şi furnizează
cursuri EUROLTA

Instituţii de formare
(centre EUROLTA)

• Există trei modalităţi posibile pentru a deveni formator
EUROLTA:
1. Aplicaţii individuale direct
la ICC (de pe website)
2. Un centru EUROLTA propune un formator şi Master
Trainer-ul (Formator/Evaluator) acceptă aplicaţia
centrului, care include
CV-ul formatorului
3. Un potenţial formator
urmeză un curs EUROLTA
de formare-a-formatorului
furnizat de unul sau mai
multe centre

• Predau cursuri EUROLTA

Formatori

• Depun rapoartele de • Organizează şi furnizează
• Participă activ şi încheie
evaluare către Master
cursuri EUROLTA cu cel puţin cu succes workshop-urile
Trainer(Formator/
doi formatori, acolo unde
EUROLTA de formare-aEvaluator) şi la centre
este posibil
formatorului
folosind documentele • Furnizează, fie pe cont
de lucru şi şabloanele
furnizate de ICC

• Recomandă certificarea cursanţilor către
centrele în cauză
• Pot fi şi Formatori,
numai în cazul în
care nu îşi evaluează
proprii cursanţi

• Evaluează dosarele
de certificare ale
cursanţilor din programele de formare
la care nu au contribuit ca formatori sau
organizatori

Evaluatori

Anexa 1 – Roluri, drepturi şi responsabilităţi ale diferiţilor actori în procesul EUROLTA

PROCEDURILE INTERNAŢIONALE EUROLTA (Aprilie 2012) © ICC International Language Network, Hamburg

13

Profile
• Master Trainers (Formator/Evaluator) sunt
experţi în procesele de
predare şi învăţare a
limbilor într-un context
în-afara-şcolii. Sunt
familiarizaţi cu situaţiile
şi problemele specifice
predării limbilor la nivel
local/regional/naţional
• Master Trainers (Formator/Evaluator) sunt
pregătiți și acreditați de
către ICC şi raportează
direct la ICC

• Evaluatorii sunt experţi în pro- • I nstituţiile educaţionale au
cesele de predare şi învăţare a
cel puţin trei ani experienţă în
limbilor în educaţia adulţilor
predarea a cel puţin 3 limbi.
şi sunt formatori experimen• Î n caz contrar, potenţialele
taţi de profesori
centre trebuie să
• Evaluatorii pot fi propuşi de
îndeplinească cerinţele şi
către centrele EUROLTA sau
condiţiile descrise în acest
pot aplica direct la ICC, în mod document
individual
• Evaluatorii sunt acreditați de
către și raportează direct către
Master Trainer(Formator/Evaluator)
• Evaluatorii sunt numiţi de
către organizația lor

necesare, tarifele, documen- • Joacă un rol activ în refurnizate de ICC
propriu, fie în colaborare cu
tele şi şabloanele
ţeaua ICC EUROLTA prin • Participă activ şi încheie cu
alte centre EUROLTA, work• Asigură standardizarea
participarea la proiecte
succes cursurile de formare
shop-uri de formare-a-formaMaster Trainer-ului dacă/
de dezvoltare şi întâlniri pentru evaluator şi workshop- torului
când este necesară
stabilite de către ICC
urile ulterioare
• Aderă la Procedurile Interna• Colaborează cu ICC în furni- • Colaborează cu ICC în
ţionale EUROLTA aşa cum au
zarea de cursuri de formare
furnizarea de cursuri de
fost descrise în secţiunile A, B
de workshop-uri de stanformare, de workshopşi C ale acestui document
dardizare și de compendii
uri de standardizare și
• În special, centrele EUROLcuprinzătoare pentru
de compendii cuprinzăTA trebuie să dezvolte şi să
evaluator
toare pentru evaluatori
publice Manualul Cursantului
• Furnizează compendii clare
pentru fiecare curs şi/sau alte
şi cuprinzătoare pentru
proceduri de echivalare, care
Master Trainer (Formator/
urmează să fie puse gratuit la
Evaluator)
dispoziţia tuturor cursanţilor
• Susţin, acolo unde este
posibil, (dar nu sunt responsabili pentru acestea)
workshop-uri de formarea-formatorului

• Sunt calificaţi la un
nivel echivalent cu
Nivelul Doi definit în
Cadrul EUROLTA
• Deţin experienţă considerabilă în formarea
profesorilor şi în dezvoltarea ca profesor la
locul de muncă
• Sunt, de preferat, profesori de limbă activi

• Predau cursuri
EUROLTA aderând la
principiile Cadrului
EUROLTA

PROCEDURILE INTERNAŢIONALE EUROLTA (Aprilie 2012) © ICC International Language Network, Hamburg

14

