
 

 
Bucuresti  /  Romania 
http://www.prosper.ro  

 

  

 
Asociația  

LINGUA 

ECONOMICA 

București 

 

INVITAȚIE 
 
Avem plăcerea să vă invităm la atelierul de lucru «Quality Language Projects in Adult Education and the European 

Language Label», organizat de Asociația PROSPER-ASE Language Centre în colaborare cu Asociația Lingua Economica, în 

cadrul proiectului european NELLIP (Network of European Language Labelled Initiatives and Projects), sub auspiciile 

Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale 

(ANPCDEFP) 

Atelierul de lucru va avea loc la data de 21 februarie2014, între orele 10.00-14.00, 

în Bdul Dacia nr. 41, et. 5, sala 1503 (clădirea Comerț a Universității ASE București) 

Obiectivele acestui workshop sunt : 

1. Mai buna familiarizare cu European Language Label și cu noile orientări la nivel european și național privind 

proiectele în domeniul limbilor străine  

2. Prezentarea Platformei NELLIP – punctul de intâlnire a proiectelor de succes si a potentialilor parteneri in 

viitoarele proiecte in domeniul limbilor străine 

3. Prezentarea principiilor de calitate in conceperea proiectelor inovatoare in domeniul limbilor străine (“Ghidul 

calitătii”, conceput in cadrul proiectului NELLIP) 

4. Activități practice, în echipe de lucru, folosind Ghidul calității NELLIP, având drept obiectiv conceperea unui 

nou proiect în domeniul limbilor străine pentru educația adulților   

5. Crearea unei retele de multiplicatori, care să poată disemina informatii despre NELLIP, principiile de calitate 

si exemplele de bună practică de pe platforma proiectului, pentru a contribui la perfectionarea calitătii 

proiectelor în domeniul limbilor străine. 

Grupul-tintă: atelierul se adresează profesorilor, precum și inspectorilor și formatorilor din domeniul educației în 

general, și al educației adulților în special. 

Organizarea evenimentului: atelierul de lucru este organizat în cadrul Proiectului european NELLIP, finanțat de 

către Comisia Europeană prin Programul Învătare pe tot parcursul vietii, Actiunea Cheie 2 – Limbi (KA2 Languages). 

Participarea este gratuită, însă inscrierea prealabilă este obligatorie, iar eventualele cheltuieli de deplasare și / sau 

cazare vor fi suportate de participanți. 

Atelierul de lucru se va desfăsura în limba română, iar concluziile pe care le vom formula la sfârșitul întâlnirii 

noastre vor fi prezentate și discutate în direct, via Skype, cu participanții la un atelier de lucru similar, desfășurat în 

paralel, de Public Service Language Centre, partenerul NELLIP din Lituania.  

La încheierea evenimentului, participantii vor primi un atestat de participare. 

 

Cunoscând activitatea dvs. deosebită de promovare a calitătii în domeniul predării limbilor străine, sperăm să puteti 

participa la acest atelier si vă așteptăm cu drag. 

 
Prof. univ. dr. Laura  Mureșan  
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