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CURRICULUM VITAE
ELENA PLATON

DATE PERSONALE
Data și locul naşterii: 25 septembrie 1967, Făurești, jud.
Maramureş
Naţionalitatea: română
Adresa: str. Cetății, nr. 50, com. Florești, jud. Cluj, România
E-mail: elenaplaton99@yahoo.com
Telefon: 0040-740046260

STUDII
1981-1985 - Liceul Pedagogic, Sighetu-Marmaţiei
1985-1989 - Facultatea de Litere, specializarea: limba și literatura
română - limba și literatura latină
TITLU ȘTIINŢIFIC
1999: doctor în filologie, cu teza: Instituția înfrățirii la
români (coordonator: prof. univ. dr. Dumitru Pop)
EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ
1989-1991- profesor titular de limba și literatura română la Liceul
de Matematică- Fizică „Decebal ”, Deva.
1991-1994 – filolog, asistent-cercetător la Institutul „Arhiva de
Folclor a Academiei Române”, filiala Cluj-Napoca.
1994-1999 - asistent la Departamentul de limbă, cultură și
civilizație românească, Facultatea de Litere, UBB, Cluj-Napoca.
1999 - 2012- lector la Departamentul de limbă, cultură și civilizație
românească, Facultatea de Litere, UBB, Cluj-Napoca.
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2000-2004 – lector de limba română la Universitatea Carolină din
Praga (Filozofická fakulta, Univerzity Karlovy v Praze, UK).
2012 – până în prezent – conferențiar univ. dr. la Departamentul de
limbă, cultură și civilizație românească, Facultatea de Litere, UBB,
Cluj-Napoca.
PERFECȚIONARE
1993 - stagiu de cercetare „Tempus” la Université Libre de Bruxelles,
colaborare cu dna prof. Marianne Mesnille pentru crearea unei bănci de
date etnobotanice.
2006 - participare la„ XXXII ALTE Meeting: 8-10 November 2006”
(conferințele și atelierele din cadrul întâlnirii de lucru a Asociației
Testatorilor de Limbi din Europa (ALTE), Sofia.
2011 - programul de perfecționare „Formator-perfecţionare”, cu durata
de 129 de ore, derulat în cadrul activității A1, „Furnizarea unui program
de formare pentru formatori”, din proiectul POSDRU/1.3/S/63909,
„Perfecționarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care
predau limba română minorităților naționale” – obținerea certificatului
de Formator acreditat CNFP, cod COR 241205.
2011- programul de perfecționare „Comunicare (în limba oficială)”,
derulat în cadrul activității A9, „Furnizarea unui program de metode de
comunicare pentru formatori” din cadrul aceluiași proiect (2011).

ACTIVITATE DIDACTICĂ

Româna ca limbă străină - didactică:
1. cursuri teoretice şi seminare de didactica limbii române ca limbă
străină (RLS), nou introduse în curricula academică a modulului opţional
de masterat „Româna ca limbă străină”: Româna ca limbă străină
(istoric, concepte, strategii, aplicaţii practice); Româna şi obiectivele ei
specifice (limbaj general, limbaje specializate, cultură şi civilizaţie);
Seminar de cercetare şi producere a materialelor didactice - din 2008
până în prezent;
2. monitorizarea – în calitate de director de proiect și coordonator de
programe – a cursurilor de perfecționare față în față și on-line din cadrul
celor zece programe de formare (P1-P10) organizate prin proiectul
POSDRU/1.3/S/63909, „Perfecționarea cadrelor didactice din
învățământul preuniversitar care predau limba română minorităților
naționale” (din 2011 până în prezent), precum și a celor șase programe
din cadrul proiectului POSDRU/157/1.3/S/ 133900, intitulat
„Perfecționarea cadrelor didactice care predau limba română în
învățământul preuniversitar în evaluarea competențelor de comunicare
ale elevilor;
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3. cursuri de perfecţionare pentru profesorii de limba română din
Ungaria (Liceul „Nicolae Bălcescu” din Jula), organizate de Centrul de
limbi străine „Alpha” al UBB şi de Departamentul de limbă, cultură şi
civilizaţie românească (2004);
4. cursuri de perfecționare pentru profesorii de limba română ca limbă
străină din învăţământul universitar (atât din țară, cât și din
străinătate), organizate de Institutul Limbii Române ca Limbă
Europeană al UBB (ILR-LE) și de către Departamentul de limbă, cultură
şi civilizaţie românească (2009-2012);
Româna ca limbă străină – cursuri teoretice și practice:
1. cursuri de fonetică, lexicologie și limbă română contemporană,
precum și cursuri practice axate pe tehnici de comunicare orală şi scrisă
pentru studenţii de la Secţia de limba română din cadrul Institutului de
Romanistică al Universităţii Caroline din Praga (2000-2004);
2. cursuri de limba română și de cultură și civilizație românească pentru
studenții de la Département de Linguistique comparée des Langues
romanes et de Roumain de l΄Université de Provence Aix-Marseille I),
mai 2008;
3. cursuri practice de limba română destinate studenţilor străini din anul
pregătitor și studenților internaţionali ai UBB (CEEPUS, Erasmus, DAAD,
diplomă dublă, acorduri interguvernamentale, doctoranzi etc.), toate
nivelurile (în fiecare an academic);
4. cursuri intensive de limba română (toate nivelurile) organizate
modular pentru interpreţii de la Parlamentul European și de la Comisia
Europeană organizate de Centrul de limbi străine Alpha al UBB şi de
ILR-LE (2002-2006);
5. cursuri intensive de limba română susținute la ACCESS Language
Centre – Cluj (membru fondator al asociaţiei QUEST România,
acceptată ca membru asociat EAQUALS - The European Association for
Quality Language Services, incluzând printre membrii săi instituţii
prestigioase (International House World Organisation, British Council,
University of Cambridge ESOL Examinations , Goethe Institut HQ), pentru
voluntarii japonezi de la JAICA (2000-2002);
6. cursuri practice de limba română (toate nivelurile) susţinute la
Cursurile internaționale de limbă și civilizație românească ale UBB
(International Summer Courses of Romanian Language and Civilization)
în fiecare an, începând din 1994, precum și la Școala de vară organizată
de centrul Lingua al UBB pentru studenții de la Universitatea Arizona Center Summer School of Romanian Language & East-Central European
Civilization, 8th edition, iulie, 2003;
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7. cursuri intensive de limba română pentru studenţii Erasmus (nivel
elementar) în cadrul modulelor E.I.L.C. organizate de Centrul de
Cooperări Internaționale al UBB în colaborare cu Departamentul de
limbă, cultură și civilizație românească (2004-2008).
Cultură și civilizație românească, etnologie:
1. curs facultativ „Introducere în etnologia românească” pentru studenţii
de la Secţia de limba română din cadrul Institutului de Romanistică al
Universităţii Caroline din Praga (2002);
2. curs de „Cultură şi civilizaţie românească” pentru studenții
internaţionali ai UBB (CEEPUS, Erasmus, DAAD, diplomă dublă, acorduri
interguvernamentale etc.), nivel avansat (din 2004 până în prezent);
3. cursuri teoretice și seminarele aferente pentru disciplinele „Textologie
aplicată ” și „Metode și tehnici de cercetare a folclorului. Muzeologie”,
prevăzute în planurile de învățământ ale secției de etnologie de la
Facultatea de Litere a UBB, 2007-2008.
4. curs de „Identitate culturală românească” pentru studenţii străini din
anul pregătitor ai UBB (din 2010 până în prezent);
Activități didactice conexe în învățământul universitar:
1. îndrumător de disertații de masterat (două lucrări consacrate rolului
CECR în predarea RLS și metodelor de predare a lexicului în RLS) și de
lucrări de licență;
2. membru în comisii la concursuri interne de promovare didactică;
3. membru în comisii de îndrumare a doctoranzilor (dintre care pentru
primele două teze de doctorat în domeniul RLS);
4. membru în comisiile de evaluare a competențelor lingvistice pentru
limba română organizate de Centrul de limbi străine „Alpha” al UBB și în
Comisia de acordare a Atestatului de cunoaștere a limbii române,
eliberat de către Departamentul de limbă, cultură și civilizație
românească pentru înscrierea studenților străini la studii universitare și
postuniversitare în limba română;
5. elaborarea noilor curricule pentru modulul opțional de masterat
„Româna ca limbă străină”, ca și pentru specializarea Română 2 sau
Româna ca limbă nematernă (RO 2), nivel licență.
ACTIVITATE DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
1. elaborare de studii teoretice și cărți de autor în domeniile: etnologie,
antropologie, didactica limbii române ca limbă străină (RLS) și a limbii și
literaturii române destinate vorbitorilor nativi (RLM);
2. coordonarea a șase volume de studii de didactică a limbii și literaturii
române (P1-P6), axate pe procesul de evaluare a competențelor de
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comunicare orală și scrisă ale elevilor din învățământul primar și
secundar,
în
cadrul
proiectului
POSDRU/157/1.3/S/133900,
„Perfecționarea cadrelor didactice care predau limba română în
învățământul preuniversitar în evaluarea competențelor de comunicare
ale elevilor (2014);
3. coordonatorul a șase volume de studii de didactică a limbii române ca
limbă nematernă (RLNM): P1-P3, axate pe procesul de predare-învățare a
RLNM la ciclul primar (P1), gimnazial(P2) și liceal (P3), P4-P6, consacrate
procesului de evaluare a RLNM la cele trei niveluri ale învățământului
preuniversitar, în cadrul proiectului POSDRU/87/1.3/S/63909,
„Perfecționarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care
predau limba română minorităților naționale” (2011);
4. elaborare de instrumente didactice pentru domeniul RLS/RLNM/RLM
(manuale, caiete didactice, suporturi de curs, exerciții audio, teste
diferenţiate pe nivelurile de competenţă lingvistică corespunzătoare
Cadrului european comun de referinţă (CECR) utilizate în sesiunile de
evaluare organizate la Paris de Institutul Limbii Române din cadrul
Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Bucureşti (2008-2010);
5. expert în realizarea modulului de limba română din cadrul proiectului
european de tip Leonardo „Promultilingua – Transfer de inovaţie în
domeniul comunicării profesionale multilingve” (LLP-LdVToI-2008RO025, 240.000 EURO): elaborarea secțiunii de Gramatică a limbii
române pentru linkurile prezente în exerciţiile vizând comunicarea în
afaceri cuprinse în Case 1 şi Case 2; redactarea capitolului de Cultură şi
civilizaţie românească (elemente de istorie, geografie, literatură,
muzică, pictură românească), precum şi elaborarea exerciţiilor aferente
acestuia; traducerea modulului francez-român şi traducerea
dicţionarului electronic (2009-2010);
6. expert în proiectul e-LIADA, al cărui obiectiv general l-a constituit

dezvoltarea capacitații Universității Babeș-Bolyai de a oferi
programe de studii adaptate principiului socioconstructivist al
învățării centrate pe student, prin folosirea „blended learning” și
MOOC (Massive Open Online Courses), în domeniul învățământului
la distanță;
7. expert în proiectul „Formarea continuă a Personalului Didactic din
Unitățile de învățământ pentru Deficienți de Auz: Dezvoltarea
competențelor pedagogice prin utilizarea Limbajului Mimico-Gestual
românesc și a instrumentelor TIC” (contract POSDRU/87/1.3/S/63471):
realizarea unui raport de specialitate menit să ghideze studiul limbajului
mimico-gestual românesc dintr-o perspectivă comparativă cu limba
română ca limbă străină (2011);
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8. expert în proiectul transfrontalier „ProLearning: Posibilități de învățare
pentru toți”, implementat de Asociația „Consult Scolari” din Satu Mare, în
parteneriat cu Universitatea Nyiregyhaza din Ungaria, în perioada
1.11.2010 – 31.10.2011: coordonarea şi supervizarea suportului electronic
pentru dezvoltarea în comun a unui program de învățare electronică (elearning) a trei limbi: engleza, maghiara şi româna, limbaj general, plus
maghiara şi româna în scopuri specifice;
9. membru în echipa grantului de cercetare CNCSIS „Studiile românești în
lume: dimensiunea culturală a integrării europene”, director de proiect,
conf. univ. dr. Marina Cap-Bun: elaborarea capitolului privitor la Studiile
românești la Universitatea Carolină din Praga.
10. expert în proiectul „Identificarea și corelarea conceptelor din
manuscrise și cărți vechi românești, cu ajutorul unei aplicații informatice,
în vederea dinamizării sociale prin valorificarea producției culturale
MCVRO”, proiect PN-II-PT-PCCA-2013-4-2062.
11. formator în proiectul „Limba română – de la „limbă de stat” la limbă
de comunicare în UTA Găgăuzia (Romanian language – from national
language to communication language in UTA Găgăuzia)” al Universității
„Dunărea de Jos” din Galați.
ACTIVITATE INSTITUȚIONALĂ
1. Director la Departamentul de limbă cultură şi civilizaţie românească,
începând din 2004: coordonarea activităţilor didactice şi de cercetare ale
departamentului, activitate managerială.
2. Director al ILR-LE al UBB din 2012;
3. Director de proiecte (din 2010);
4. Coordonatorul didactic al Cursurilor de vară ale UBB (din 2004 până
în prezent) și al Școlii de vară Arizona (2013, 2014).
5. Directorul programului Romania and Central Europe, organizat în
colaborare cu Universitatea de Stat din Arizona (ASU) din 2013.
6. Organizarea de simpozioane naţionale şi internaţionale.
7. Membru în Comisia de Politici lingvistice a UBB și a Facultății de
Litere.
8. Membru în Comisia internaţională de evaluare a competenţelor
lingvistice în limba română stabilită de Institutul Limbii Române din
cadrul Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Bucureşti.
9. Reprezentant al UBB (membru afiliat ALTE) la întâlnirile ALTE – The
Association of Language Testers in Europe.
CONFERINŢE
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1. Interculturalitate și interitate – repere teoretice în „didacticizarea
culturii și civilizației românești, prezentată la simpozionul internațional
Proiecții ale culturii române în cultura europeană, organizat de MNLR,
ICR și Universitatea din București, în data de 23-24 noiembrie 2017.
2. Considerații pe marginea conceptelor de „autenticitate” și „progresie” în
didactica RLS, prezentată la cel de-al XVII-lea Colocviu internațional al
Departamentului de lingvistică, Variație în română și în limbile romanice,
organizat de Universitatea București în 24-25 noiembrie 2017.
3. Modelarea competenței parafrastice în comunicarea exolingvă,
prezentată la conferința internațională Discurs polifonic în Româna ca
limbă străină, organizată de către Departamentul de limbă, cultură și
civilizație românească (DLCCR) și de Institutul Limbii Române ca Limbă
Europeană (ILR-LE) al UBB, în perioada 20-21 octombrie 2017.
4. Un etnolog pe un vapor - începuturile românisticii în spațiul ceh,
prezentată la conferința internațională Oltre i confini. Il dialogo
transnazionale nelle discipline storiche e filologiche, organizată de către
Università degli Studi di Padova în 8-9.06. 2017.
5. Pregătirea inputului pentru exercițiile de receptare în RLS – fișa
textului, prezentată la conferința internațională Limbajul științelor și
știința limbajelor. Perspective didactice, organizată de Universitatea
Ovidius din Constanța în 10-11.06. 2017.
6. Exploatarea reformulării parafrastice în achiziția RLS, prezentată la
conferința Româna ca limbă străină în dialog transcontinental.
Valorificarea experiențelor didactice, interculturale și lingvistice în
sistemul educațional universitar, Iași – Chişinău, 29-31 mai, 2017.
7. Noi instrumente de evaluare a competențelor de comunicare în limba
română, prezentată la conferința Politețea în sfera publică, organizată de
către Departamentul de limbi moderne și comunicare în afaceri, FSEGA,
UBB, în data de 10.02. 2017.
8. Microlimba – un atentat asupra limbii naturale?, prezentată la
conferința Valențe europene ale românisticii actuale, organizată la Iași
de către Academia Română, Filiala Iași, Institutul de Filologie română „A.
Philippide”, Asociația Culturală „Text și discurs religios” și Asociația
Culturală „A. Philippide” în perioada 21-23 septembrie 2016.
9. Două avataruri ale limbii: interlimba și microlimba, prezentată la
conferința internațională Globalization, Intercultural Dialogue and
National Identity, 3nd edition. organizată de către ALPHA Institute for
Multicultural Studies, “PETRU MAIOR” University of Tîrgu Mureş,
”GHEORGHE ŞINCAI” Institute, Romanian Academy, Tîrgu Mureş, în
periooada 19-20 mai 2016

10. Se poate vorbi despre o didactică a oralului în domeniul RLS?
prezentată la Simpozionul științific jubiliar „40 de ani de filologie
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română la Universitatea Jagiellonă din Cracovia, organizată în
perioada 8-9 octombrie 2015.
11. Direcții actuale în domeniul RLS, prezentată la conferința
aniversară internațională intitulată 40 de ani de limba română ca
limbă străină la UBB. 1974-2014, organizată în perioada 3-4
octombrie 2014.
12. Materiale audio-video destinate dezvoltării competențelor de
comunicare în limba română, prezentată la simpozionul
internațional Predarea limbii române ca limbă străină. Misiune,
materiale, manuale, organizat de către Universitatea din Granada, 2425 iunie 2014;
13. Confirmarea/demolarea unor mituri didactice legate de limba
română ca limbă străină (RLS), prezentată la Conferința
internațională
științifico-practică
Româna
ca
limbă
străină/nematernă în contextul didacticii moderne, organizată de
către Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae
Testemițanu” și de către Casa Limbii Române, Chișinău, 13-14
septembrie 2013.
14. Formarea specialiștilor în domeniul RLS/RLNM la universitatea
clujeană, prezentată la Variație sincronică, variație diacronică,
București, 14-15 decembrie, 2012.
15. Zaparea didactică în predarea RLS, prezentată la Conferinţa
internaţională Noi perspective în abordarea românei ca limbă
străină/româna ca limbă nematernă, Cluj-Napoca, 21-22
septembrie 2012.
16. Capcanele conceptului de „interculturalitate”, prezentată la
Colocviul Internaţional Cultură şi comunicare: interferenţe,
confluenţe, organizat de Institutul de Cercetări Filologice şi
Interculturale, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
(ULIM), Chişinău, 11 mai 2012.
17. Alinierea procesului de predare-evaluare a limbii române ca
limbă nematernă (RLNM) la standardele europene, prezentată la
cel de-al XXI-lea Simpozion al Institutului de Cercetări al
Românilor din Ungaria, 26-27 noiembrie 2011, Budapesta.
18. Credințe și practici magice legate de naștere, susținută la
Cursurile internaționale de vară de limbă și civilizație românească
organizate de Universitatea Babeș-Bolyai, iulie 2011.
19. Operaţii mentale care regizează practica învăţării limbii
române ca limbă străină (RLS), prezentată la Colocviul
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internațional Limba română – abordări tradiționale și moderne,
Cluj-Napoca, 6-7 mai 2011.
20. Stadiul descrierii nivelurilor de competenţă lingvistică
corespunzătoare CECR în cazul românei ca limbă străină (RLS), la
Conferinţa internaţională Discurs, Cultură, Context în mediul
profesional, Cluj-Napoca, 12-13 martie 2010.
21. A trece pragul unei limbi – implicații de natură antropologică,
prezentată la Colocviul internațional La lingua come dimora,
organizat de Universitatea Sapienza, Roma, 25-26 martie 2010.
22. Profilul gramatical al nivelurilor de competenţă în cazul RLS, la
Colocviul
Internaţional
Româna ca limbă străină şi Cadrul European Comun de Referinţă,
organizat de Institutul Cultural Român, Bucureşti, 10-11 iunie
2010.
23. Reflexia gramaticală şi febra comunicativă în didactica RLS, la
cel de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de limba română a Universităţii
din Bucureşti, intitulat Limba română. Controverse, delimitări, noi
ipoteze, 4–5 decembrie 2009.
24. Un posibil sistem de testare a competenţei lingvistice în RLS, la
Conferința internațională Diaspora în Cercetarea Științifică
Românească, București, 17-19 septembrie 2008.
25. Româna ca limbă străină (RLS) – între ideologic şi ştiinţific, la
Simpozionul internațional Româna ca limbă străină - între metodă
şi impact cultural, Iaşi, 23-24 octombrie 2008.
26. Repere pentru delimitarea nivelurilor de competenţă lingvistică
în RLS, la Colocviul internațional Limba română – abordări
tradiționale și moderne, Cluj-Napoca, 19-20 octombrie 2007.
27. Compatibilizarea testelor de limba română ca limbă străină
(RLS) cu testele de limbi străine de largă recunoaştere, la Fifth
International Congres on Romanian
Studies, organizat de
Societatea de Studii Româneşti şi Universitatea Ovidiu, iunie,
2007, Constanţa.
28. RLS – Validarea competenţelor în conformitate cu Cadrul
european comun de referinţă şi cu Paşaportul lingvistic european, la
Congresul internaţional La lingua rumena: proposte culturali per la
nuova Europa, organizat de Dipartimento di studi Romanzi,
Facolta di Scienze Umanistiche, Sapienza Universita di Roma,
Institutul Cultural Român şi Accademia di Romania in Roma,
Roma, 15-17 noiembrie, 2007.
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29. Lecţia de limba română pentru străini – o formă de exprimare a
diferenţei culturale, la Colocviul Internaţional Limba română în
lume: Comunicare - cercetare - export cultural, organizat de
Institutul Cultural Român şi Universitatea din Bucureşti, 28-30
octombrie, 2005.
30. Jan Urban Jarník „între români”. Un demers antropologic
modern de cunoaştere interculturală, la Primul Congres de Studii
Româneşti organizat de Institutul Cultural Român din Praga,
împreună cu Secţia de limba română a Universităţii Caroline,
noiembrie, 2005.
31. Formula polifonică în experimentarea alterităţii culturale, la
Colocviul internaţional: Limba română, comunicare şi cultură, ClujNapoca, 2004.
32. Biserica şi avatarurile ei contemporane, conferinţă susţinută la
Simpozionul internaţional Le matrici comuni del primo
cristianesimo: La fuzione geopolitica aquileise, organizată de
Associazione Culturale Mitteleuropa, Aquileia – Abbazia di
Rosazzo, 24-26 octombrie, 2002.
33. Luna - obiect şi subiect al invocaţiei în descântecele românilor,
la conferința „Zilele academice clujene", organizată de Institutul
„Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca, 1992.
34. Balada maramureşeană în fondurile universităţii Baia-Mare",
prezentată la conferința „Zilele academice clujene", organizată de
Institutul „Arhiva de Folclor a Academiei Române”, Cluj-Napoca,
1991.
PUBLICAŢII
Cărți de autor publicate în edituri acreditate CNCS:
1. Biserica mişcătoare. Eseu de socio-antropologie religioasă, ediția
a II-a, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2012, 324 p.,
ISBN- 978-606-17-0188-9.
2. Frăţia de cruce. O formă arhaică de solidaritate umană, ClujNapoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 2000, 236 p., ISBN973-595-019-7.
Volume în colaborare, publicate în edituri acreditate CNCS și
indexate în BDI:
1. Elena Platon (coord.), Lavinia Vasiu, Elena Păcurar, Evaluarea
competențelor de comunicare orală în limba română -
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învățământul primar (EVRO- P1), Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții
de Știință, 2015, 185 p., ISBN: 978-606-17-0691-4;
2. Elena Platon (coord.), Veronica Manole, Cristina Varga, Andrei
Lazăr, Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba
română - învățământul secundar (EVRO-P2), Cluj-Napoca, Editura
Casa Cărții de Știință, 2015, 381 p., ISBN: 978-606-17-0692-1;
3. Elena Platon (coord.), Ioana Sonea, Anamaria Radu, Ștefania
Tărău, Evaluarea competențelor de comunicare scrisă în limba
română - ciclul primar (EVRO-P3), Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții
de Știință, 2015, 234 p., ISBN: 978-606-17-0693-8;
4. Elena Platon (coord.), Ioana Sonea, Ștefania Tărău, Evaluarea
competențelor de comunicare scrisă în limba română învățământul secundar (EVRO-P4), Cluj-Napoca, Editura Casa
Cărții de Știință, 2015, 276 p., ISBN: 978-606-17-0694-5;
5. Elena Platon (coord.), Antonela Arieșan, Luminița Fodor, Limba
română - evaluarea competenței lingvistice la ciclul primar (EVROP5), Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2015, 228 p., ISBN:
978-606-17-0695-2.
6. Elena Platon (coord.), Adrian Chircu, Mihaela Popa, Limba
română – evaluarea competenței lingvistice în învățământul
secundar (P6), Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 978606-17-0696-9.
7. Elena Platon, Ioana Sonea, Lavinia Vasiu, Dina Vîlcu, Descrierea
minimală a limbii române. A1, A2, B1, B2, Cluj-Napoca, Editura Casa
Cărții de Știință, 2014, ISBN 978-606-17-0553-5.
Știință, 2015, 280 p.
9. Elena Platon, Diana Viorela Burlacu, Ioana Silvia Sonea
(coordonatori), Procesul de predare-învățare a limbii române ca
limbă nematernă (RLNM) la ciclul primar. RLNM: P1 - ciclul primar,
Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2011, 231 p., ISBN 978606-17-0072-1 (categoria B).
10. Elena Platon, Diana Viorela Burlacu, Ioana Silvia Sonea
(coordonatori), Procesul de predare-învățare a limbii române ca
limbă nematernă (RLNM) la ciclul gimnazial. RLNM: P2 - ciclul
gimnazial, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2011, 236 p.,
ISBN 978-606-17-0073-8 (categoria B).
11. Elena Platon, Diana Viorela Burlacu, Ioana Silvia Sonea
(coordonatori), Procesul de predare-învățare a limbii române ca
limbă nematernă (RLNM) la ciclul liceal. RLNM: P3 - ciclul liceal,
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Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2011, 242 p., ISBN 978606-17-0074-5 (categoria B).
12. Elena Platon, Dina Vîlcu (coordonatori), Procesul de evaluare a
limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul primar. RLNM:
P4 - ciclul primar, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2011,
282 p., ISBN 978-606-17-0075-2 (categoria B).
13. Elena Platon, Dina Vîlcu (coordonatori), Procesul de evaluare a
limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul gimnazial.
RLNM: P5 - ciclul gimnazial, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de
Știință, 2011, 402 p., ISBN 978-606-17-0076-9 (categoria B).
14. Elena Platon, Dina Vîlcu (coordonatori), Procesul de evaluare a
limbii române ca limbă nematernă (RLNM) la ciclul liceal. RLNM:
P6 - ciclul liceal, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2011,
434 p., ISBN 978-606-17-0077-6 (categoria B).
Cărți în colaborare, cu caracter didactic, publicate în edituri
acreditate CNCS și indexate în BDI
1. Elena Platon (coord.), Anghel, Manuela, Arieșan, Antonela,
Bocoș, Cristina, Boștenaru, Elena, Bratu, Anda, Fodor, Luminița,
Radu, Anamaria, Roman, Diana, Sonea, Ioana, Tărău, Ștefania,
Vasiu, Lavinia, Vîlcu, Dina, Materiale audio pentru dezvoltarea
competențelor orale în RLNM. A1, A2 și B1, Cluj-Napoca, Editura
Casa Cărții de Știință, 2014, ISBN 978-606-17-0554-2.
2. Elena Platon (coord.), Anghel, Manuela, Arieșan, Antonela,
Bocoș, Cristina, Boștenaru, Elena, Bratu, Anda, Fodor, Luminița,
Radu, Anamaria, Roman, Diana, Sonea, Ioana, Tărău, Ștefania,
Vasiu, Lavinia, Vîlcu, Dina, Materiale video pentru dezvoltarea
competențelor orale în RLNM. A1, A2 și B1, Cluj-Napoca, Editura
Casa Cărții de Știință, 2014, ISBN 978-606-17-0555-9.
3. Elena Platon (coord.), Ioana Sonea, Ştefania Tărău, Nino şi
prietenii lui. Limba română ca limbă nematernă. Clasa I, vol. I, ClujNapoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2014, ISBN: 978-606-170589-4.
4. Elena Platon (coord.), Ioana Sonea, Ştefania Tărău, Nino şi
prietenii lui. Limba română ca limbă nematernă. Clasa I, vol. II, ClujNapoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2014, ISBN: 978-606-170590-0.
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5. Elena Platon (coord.), Antonela Arieşan, Anda Bratu, Alfabetul
lui Hipodor. Limba română ca limbă nematernă. Clasa II, vol. I, ClujNapoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2014, ISBN: 978-606-170582-5.
6. Elena Platon (coord.), Antonela Arieşan, Anda Bratu, Alfabetul
lui Hipodor. Limba română ca limbă nematernă. Clasa a II-a, vol. II,
Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2014, ISBN: 978-60617-0583-2.
7. Elena Platon (coord.), Antonela Arieşan, Anda Bratu, Alfabetul
lui Hipodor. Limba română ca limbă nematernă. Clasa a II-a, vol. III,
Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2014, ISBN: 978-60617-0584-9.
8. Elena Platon (coord.), Manuela Anghel, Anamaria Radu, Diana
Roman, Aventuri în Nucania. Limba română ca limbă nematernă.
Clasa a III-a, vol. I, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință,
2014, ISBN: 978-606-17-0586-3.
9. Elena Platon (coord.), Manuela Anghel, Anamaria Radu, Diana
Roman, Aventuri în Nucania. Limba română ca limbă nematernă.
Clasa a III-a, vol. II, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință,
2014, ISBN: 978-606-17-0587-0.
10. Elena Platon (coord.), Emilia Borza, Anca Ursa, Memo şi
prietenii lui. Limba română ca limbă nematernă. Clasa a V-a, vol. II,
Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2014, ISBN: 978-60617-0592-4.
11. Elena Platon (coord.), Antonela Arieşan, Anda Bratu, Anamaria
Radu, Alfabetul lui Orro. Clasa I,vol. 1, Cluj-Napoca, Editura Casa
Cărții de Știință, 2014, ISBN: 978-606-17-0531-3.
12. Elena Platon (coord.), Antonela Arieşan, Anda Bratu, Anamaria
Radu, Alfabetul lui Orro. Clasa I, vol. 2, Cluj-Napoca, Editura Casa
Cărții de Știință, 2014, ISBN: 978-606-17-0532-0.
13. Elena Platon (coord.), Antonela Arieşan, Anda Bratu, Anamaria
Radu, Alfabetul lui Orro. Clasa I, vol. 2, Cluj-Napoca, Editura Casa
Cărții de Știință, 2014, ISBN: 978-606-17-0533-7.
14. Elena Platon, Ioana Sonea, Dina Vîlcu, Manual de limba română
ca limbă străină. A1-A2, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință,
2012, 374 p., ISBN 978-606-17-0153-7 (editură acreditată CNCS).
15. Elena Platon (coord.), Româna ca limbă străină. Caiete
didactice. A1+, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2012,
170 p., ISBN 978-606-17-0151-3 (editură acreditată CNCS).
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16. Paula Oşian, Elena Platon, Româna în conversaţie. Texte,
pretexte, contexte, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară
Clujeană, 2000, 130 p., ISBN 973-8095-20-4 (editură acreditată
CNCS).
17. Anca Medrea, Elena Platon, Ioana Sonea, Dina Vîlcu, Viorica
Vesa, Teste de limba română ca limbă străină - A1, A2, B1, B2, ClujNapoca, Editura Risoprint, 2008, 170 p., ISBN 978-973-751-870-5
(acreditată CNCS).
18. Elena Platon, Ioana Sonea, Dina Vîlcu, Exerciţii audio (Româna
ca limbă străină). A1, A2, B1, B2, C1, C2, Editura Efes, Cluj-Napoca,
2009, 70 p., ISBN-978-606-526-025-2 (acreditată CNCSIS).
19. Paula Oşian, Elena Platon, Româna în conversație. Texte,
pretexte, contexte, ediţia a III-a, revăzută și mult adăugită, ClujNapoca, Editura Todesco, 2003 (acreditată CNCSIS).
Studii și articole publicate în reviste acreditate CNCS și
indexate în BDI
1. The rol of the paraphrasing competence in elaborating reception
exercises, în „Studia UBB Philologia, LXII, 2, 2017, p. 13-26.
2. New Tools for Assessing Communication Skills in the Romanian
Language, în „Lingua”, nr. 1/2017, p. 129-140.
3. Confirmarea vs. demolarea unor mituri didactice legate de limba
română ca limbă străină, în „Limba română”. Revistă de știință și
cultură, nr. 4, anul XXIV, 201XXIV, 2014.
4. O formă de consacrare a diferenţei confesionale: transferul în
lumea de dincolo, în „Memoria ethnologica. Revistă de patrimoniu
etnologic şi memorie culturală”, nr. 11-13, an IV, Baia-Mare, 2004,
p. 1252-1260, ISSN 1582-8573 (revistă acreditată CNCS, categoria
B+, în 2010, categoria C, în 2011).
5. Fârtăţia – un model utopic realizat, în „Memoria ethnologica.
Revistă de patrimoniu ethnologic şi memorie culturală”, BaiaMare, anul III, nr. 6-7, 2003, p. 619-624, ISSN 1582-8573 (revistă
acreditată CNCS, categoria B+, în 2010, categoria C, în 2011).
6. Formula polifonică în experimentarea alterităţii culturale, în
Lingua. A. Lingvistică, anul V, 2006, indexată în bazele de date
internaționale EBSCO și CEEOL, p. 121-127, www.ceeol.com
http://www.ebscohost.com/titleLists/a9-journals.htm.
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7. Primul Simpozion Internaţional de Studii Româneşti în Cehia, în
Lingua. A. Lingvistică, anul V, 2006, p. 271-275, www.ceeol.com,
http://www.ebscohost.com/titleLists/a9-journals.htm.
8. Les pièges du concept de l’interculturalité, în revista „La
Francopolyphonie”, ULM, Chișinău, nr. 7, 2012, publicație a
Institutului de Cercetări Filologice și Interculturale din cadrul
Universității ULIM, revistă clasificată în categoria B de către AȘM
(Academia de Științe a Moldovei) și de Consiliul Național pentru
Acreditare și Atestare din Republica Moldova (CNAA),
http://lafrancopolyphonie.blogspot.ro/2010/11/francopolyphoni
e-langue-ltterature.html, (www.icfi.ulim.md), p. 269-280, ISSN
1857-1883.
9. Anuarul Arhivei de Folclor a Academiei Române, în „Studia
Universitatis Babeş-Bolyai”, seria Philologica, 1992 (acreditată
CNCS, categoria B).
10. Constantin Prut, Calea rătăcită, Bucureşti, Editura Meridiane,
1991, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, seria Philologica,
1993 (acreditată CNCS, categoria B).
Studii și articole publicate în volumele unor conferințe
internaționale din străinătate, indexate în BDI
1. Resurse didactice on-line pentru predarea/învățarea limbii
române, în volumul La lingua rumena. Prospettive e punti di vista,
Romània Orientale, nr. XXVI, Sapienza Università di Roma,
Dipartimento di Studi europei, americani e interculturalia, a cura
di N. Nesu, Bagatto Libri, 2016, ISSN 1121 – 4015.
2. A trece pragul unei limbi – implicații de natură antropologică, în
volumul Romània Orientale, nr. XXIII. Atti del Convegno La lingua
come dimora, Sapienza Università di Roma, a cura di N. Nesu,
Bagatto Libri, 2010, p. 210-217, ISSN 1121 – 4015.
3. Validarea competenţelor lingvistice în conformitate cu Cadrul
European Comun de Referinţă şi cu Paşaportul lingvistic European,
în vol. Romània Orientale, XXI, 21, Atti del Convegno La lingua
rumena: proposte culturali per la nuova Europa, Roma, 15-17
novembre 2007, a cura di Luisa Valmarin, Nicoleta Neşu, Roma,
Bagatto Libri, 2007, p. 306-314.
4. Jan Urban Jarník „între români”. Un demers antropologic modern
de cunoaştere interculturală, în volumul Primul simpozion
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internațional de Studii Românești din Cehia. Prnní mezinarodní
symposium české rumunistiky, Praga, 2005 p. 183-191, ISBN-80902947-8-2.
5. Alinierea procesului de predare-evaluare a limbii române ca
limbă nematernă (RLNM) la standardele europene, în volumul
Simpozion. Comunicările celui de-al XXI-lea simpozion al
cercetătorilor români din Ungaria. Publicație a Institutului de
Cercetări
al
Românilor
din
Ungaria
Giula, 2012, ISBN 978-963-86530-9-3.
Studii în volume colective acreditate CNCS și indexate în BDI
1. Rolul atelierelor de benchmarking în standardizarea
procesului de evaluare a producţiilor orale, în vol. Limbă și
identitate românească în continua reconfigurare culturală a
Europei. 40 de ani de limba română ca limbă străină la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Langue et identité
roumaines dans une reconfiguration culturelle européenne
continue. 40 ans du roumain langue étrangère à l’Université
“Alexandru Ioan Cuza” de Iaşi. Romanian Language and Identity in
the Continuous Cultural Reconfiguration of Europe. 40 Years of
Romanian as a Foreign Language at “Alexandru Ioan Cuza”
University of Iaşi, vol. I, Didactică – Didactique –Didactics, coord.
Gina Nimigean, Editura Facultăţii de Filosofie, Universitatea din
Novi Sad & Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2016, p. 252-275, ISBN:
Vasiliana: 978-973-116-483-0, Novi Sad: 978-86-6065-361-3
2. Două avataruri ale limbii: interlimba și microlimba, în vol. The
Proceedings of the International Conference Globalization,
Intercultural Dialogue and National Identity, Globalization and
National Identity. Studies on the Strategies of Intercultural
Dialogue / ed.: Iulian Boldea - Tîrgu-Mureș: Arhipelag XXI, 2016,
ISBN: 978-606-8624-03-7 (C) Arhipelag XXI Press, 2016, p. 634647,
disponibil
pe
http://www.upm.ro/gidni3/GIDNI03/GIDNI%2003%20-%20Language%20and%20Discourse.pdf

3. Reflexii asupra conceptului de „interlimbă”, în vol. Înspre și dinspre Cluj. Contribuții
lingvistice. Omagiu profesorului G.G. Neamțu la 70 de ani, Editura Argonaut și Editura
Scriptor, Cluj-Napoca, 2015, p. 527-539.
4. Rolul materialelor audio-video în dezvoltarea competențelor de comunicare orală în
RLS, în vol. 40 de ani de limba română ca limbă străină la UBB. 1974-2014, Editura Casa
Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2014, p. 9-35, ISBN: 978-606-17-0647-1 (editură
acreditată CNCS, categoria B).
5. Zaparea didactică în predarea RLS, în volumul conferinței internaționale Noi
perspective în abordarea românei ca limbă străină/româna ca limbă nematernă, ClujNapoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2012, p. 7-22, ISBN: 978-606-17-0290-9 (editură
acreditată CNCS, categoria B).
6. Limba română ca limbă nematernă (RLNM) în ciclul primar – fundamentarea unui
domeniu de cercetare, în Procesul de predare-învățare a limbii române ca limbă
nematernă (RLNM) la ciclul primar. RLNM: P1 - ciclul primar, Cluj-Napoca, Editura Casa
Cărții de Știință, 2011, p. 11-21, ISBN 978-606-17-0072-1 (editură acreditată CNCS,
categoria B).
7. Alinierea procesului de evaluare a limbii române ca limbă nematernă (RLNM) în ciclul
primar la standardele europene, în Procesul de evaluare a limbii române ca limbă
nematernă (RLNM) la ciclul primar. RLNM: P4 - ciclul primar, Cluj-Napoca, Editura Casa
Cărții de Știință, 2011, p. 13-23, ISBN 978-606-17-0075-2 (acreditată CNCS, categoria
B).
8. Elena Platon, Alin Mihăilă, Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul
preuniversitar care predau limba română minorităţilor naţionale – un proiect necesar, în
volumul Româna ca limbă nematernă (RLNM). Actele Conferinței de lansare a proiectului
„Perfecționarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar care predau limba
română minorităților naționale”, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărții de Știință, 2011, p. 412, ISBN 978-606-17-0079-0 (editură acreditată CNCS, categoria B).
9. Elena Platon, Reflexia gramaticală și febra comunicării în didactica RLS, în vol. Rodica
Zafiu, Florentina Sânmihăian (editori), Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze
(III). Limba și literatura română: noi abordări didactice. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al
Catedrei de limba română, București, 4-5 decembrie 2009, București, Editura Universității
din București, 2010.
10. Repere pentru delimitarea nivelurilor de competenţă lingvistică în RLS, în vol. Limba
română – abordări tradiţionale şi moderne, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca,
2009, p. 499-507, ISBN-978-973-610-814-3 (editură acreditată CNCS, categoria B).
11. Studiile Româneşti la Universitatea Carolină din Praga, în Marina Cap-Bun, Studiile
româneşti în lume în 2008, Bucureşti, Editura Universitară, 2009, p. 134-145, ISBN: 978973-749-582-2 (editură acreditată CNCS, categoria C).
12. Româna ca limbă străină (RLS) – între ideologic şi ştiinţific, în volumul conferinței
internaționale Româna ca limbă străină - între metodă şi impact cultural, Iaşi, Casa
Editorială Demiurg, 2008, p. 49-56, ISBN 978-973-152-095-7 (editură acreditată
CNCSIS).
13. Reflexii despre autoritatea etnografică, în Anuarul Muzeului Etnografic al
Transilvaniei, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, ISBN -1582-8921, p. 162-174
(publicație acreditată CNCSIS, categoria D).
14. Între muzeul-templu şi muzeul-forum, în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei,
Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2008, p. 233-242, ISBN -1582-8921 (publicație
acreditată CNCSIS, categoria D).
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15. Ţăranul, o figură incomodă în imaginarul contemporan, în vol. Studii şi comunicări de
etnologie, tom. XXII, Sibiu, Editura Imago, 2008, p. 119-135, ISSN–1221-6518 (publicație
acreditată CNCSIS, categoria D).
16. Muzeul – un loc al uitării, în Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, ClujNapoca, Editura Argonaut, 2005, p. 289-297, ISBN-973-7710-88-6 (publicație acreditată
CNCSIS, categoria D).
17. Reabilitarea lui Ne-fârtate pe teren antropologic, în Studii şi comunicări de etnologie,
Editura Academiei Române, Institutul de Cercetări Socio-Umane, Sibiu, 2004, p. 45-52,
ISSN–1221-6518 (publicație acreditată CNCSIS, categoria D).
18. Biserica şi avatarurile ei contemporane, în Studii şi comunicări de etnologie, tomul XV,
Sibiu, Institutul de Cercetări Socio-Umane, 2001, p. 55-60, ISSN–1221-6518 (publicație
acreditată CNCSIS, categoria D).
Studii de specialitate publicate în reviste din străinătate sau în reviste neacreditate
CNCS:
1. Fratele „din măr”, în „Lumina. Revistă de literatură, artă şi cultură, Novi-Sad, nr.
3/1998, p. 74-75.
2. Amestecul sângelui – un rit arhaic de comuniune umană, în „Tribuna”, Cluj-Napoca, nr.
1-4, ianuarie, 2000.
3. Fraternitatea: o formulă ideală-idealizată a solidarităţii umane, în „Cetatea culturală.
Revistă de cultură, literatură şi artă”, Cluj-Napoca, nr. 10 (14) 1998.
4. Jan Urban Jarník: „Molima dragostei pentru limba română“, în revista „Magazin istoric”,
martie, 2011.
5. Poveste sentimentală despre experiența pragheză, în „Familia română”, An 12, 2011, nr.
3 (42), p. 61-64.
Cronici şi recenzii
1. Andrei Cornea, Scriere şi oralitate în cultura antică, Bucureşti, Editura Cartea
Românească, 1988, în Anuarul Arhivei de Folclor a Academiei Române, XII, Cluj-Napoca,
Editura Academiei Române, 1994.
2. Pamfil Bilţiu, Poezii şi poveşti populare din Ţara Lăpuşului, Bucureşti, Editura Minerva,
1990, în Anuarul Arhivei de Folclor a Academiei Române, XII, Cluj-Napoca, Editura
Academiei Române, 1994.
3. Valerica Şteţco, Poezii populare din Ţara Maramureşului, Bucureşti, Editura Minerva,
1990, în Anuarul Arhivei de Folclor a Academiei Române, XII, Cluj-Napoca, Editura
Academiei Române, 1994.
Cursuri multiplicate
1. Româna ca limbă străină (RLS). Suport de curs (nivel avansat). B2, Universitatea
Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (http://institute.ubbcluj.ro/ilrle/carti.html).
2. Româna ca limbă străină (RLS). Suport de curs (nivel avansat). C1, Universitatea
Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (http://institute.ubbcluj.ro/ilrle/carti.html).
3. Identitate culturală românească. Suport de curs pentru studenții străini de nivel
avansat. Cluj-Napoca.
4. DICRO - Diplomă de cunoaştere a limbii române. Teste de limba română, coordonatori
şi coautori Paula Oşian, Elena Platon, volum litografiat, Cluj-Napoca, Universitatea
„Babeş-Bolyai”, 1998.

18

PROIECTE ȘI GRANTURI
1. Proiectul „Perfecţionarea cadrelor didactice care predau limba română în
învăţământul preuniversitar în evaluarea competențelor de comunicare ale
elevilor” (POSDRU/157/1.3/S/133900 (valoare, 3 milioane de euro), perioada de
derulare: 1 iunie 2014 – 30 decembrie 2015; director de proiect, Elena Platon
Acest proiect a oferit șapte programe de formare (P1-P7), menite să contribuie la
ridicarea calităţii procesului de evaluare a competențelor de comunicare ale elevilor în
limba română, asigurând profesionalizarea şi alinierea acestuia la standardele impuse de
organizațiile europene ce asigură calitatea în evaluare, în special Asociația testatorilor de
limbi din Europa, ALTE. Pentru atingerea acestui scop, s-au conceput șase programe de
formare, după cum urmează:
 P1: Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română – ciclul primar;
 P2: Evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română – învățământul
secundar;
 P3: Evaluarea competențelor de comunicare scrisă în limba română – ciclul primar;
 P4: Evaluarea competențelor de comunicare scrisă în limba română – învățământul
secundar;
 P5: Limba română – evaluarea competenței lingvistice la ciclul primar;
 P6: Limba română – evaluarea competenței lingvistice la învățământul secundar;â
 P7: Instrumente TIC care pot fi folosite în evaluare de către cadrele didactice care
predau limba română
Pe lângă aceste materiale, în proiect s-a realizat și un Ghid al evaluatorului debutant,
precum și o pagină WEB pentru asigurarea comunicării între cursanți, dar și între cursanți
și formatori.
Publicul-ţintă îl constituie 1560 de cadre didactice din învățământul preuniversitar
care predau limba română pe întreg cuprinsul României. În prezent se desfășoară prima
sesiune de formare, la care s-au înscris 1800 de cursanți.
Pe lângă acreditarea CNFP a programelor de perfecționare și furnizarea acestora,
ne-am propus să asigurăm o fundamentare științifică a procesului de evaluare a
competențelor de comunicare ale elevilor, asigurând obiectivarea acestuia prin elaborarea
unor instrumente de evaluare absolut necesare în procesul de evaluare (fișe de
evaluare/autoevaluare/interevaluare, grile generale de evaluare și grile organizate pe
benzi, scenarii de evaluare pentru fiecare competență, precum și modele de secvențe de
teste, astfel încât studiile teoretice rezultate, reunite în șase volume solide de didactică, să
constituie un punct de referință solid pentru cei interesați de procesul de evaluare a
competențelor de comunicare în limba română. Pe platforma proiectului nostru s-a creat o
serioasă reţea de comunicare virtuală care asigură schimbul de bune practici, cursanţii
având posibilitatea să acceseze baza de date conţinând studiile teoretice elaborate în
cadrul proiectului, ca și toate celelalte materialele didactice realizate ca modele de lucru.
În calitate de director științific al acestui proiect, am asigurat coordonarea tuturor
activităţilor prevăzute în proiect: elaborarea curriculumurilor pentru cursurile de
formare, coordonarea și editarea celor şase volume ce constituie suporturile de curs pentru
programele P1-P6, coordonarea realizării pachetelor ce conțin prezentările PPT şi handout-urile, precum şi monitorizarea cursurilor faţă în faţă, a celor on-line și a evaluării
cursanților. Pentru mai multe detalii, a se vedea www.didacticalimbiiromane.ro, proiectul
EVRO, și www.video.elearning.ubbcluj.ro
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2. Proiectul „e-learning eficient, Individualizat și Adaptativ pentru învățământ la
distanță” (e-LIADA), contract POSDRU 156/1.2/G/133681. Obiectivul general al
acestui proiect a fost dezvoltarea capacității Universității Babeș-Bolyai de a oferi
programe de studii adaptate principiului socioconstructivist al învățării centrate pe
student, prin folosirea blended learning și MOOC (Massive Open Online Courses). Calitatea
noastră a fost aceea de expert, iar activitatea a constat în elaborarea de curricule și
suporturi de curs de tip MOOC pentru disciplina Româna ca limbă străină. Pentru
informații suplimentare, a se vedea http://eliada.ubbcluj.ro/proiect
3. Proiectul „Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar
care predau limba română minorităţilor naţionale” (POSDRU/87/1.3/S/63909
(valoare, 5 milioane de euro), perioada de derulare: 1 octombrie 2010 – 30
septembrie 2013; director de proiect, Elena Platon
Acest proiect oferă unsprezece programe de formare (P1-P11), menite să contribuie
la ridicarea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare a românei ca limbă
nematernă (RLNM), asigurând profesionalizarea şi alinierea acestuia la standardele
europene. Pentru atingerea acestui scop, s-au avut în vedere următoarele obiective
specifice:
 Dezvoltarea competenţelor de predare diferenţiată a RLNM, conform nevoilor
specifice vorbitorilor non-nativi, prin intermediul a trei programe de formare (P1P3), axate pe profesionalizarea procesului de predare/învăţare a RLNM în ciclul
primar (P1), gimnazial (P2) şi liceal (P3);
 Dezvoltarea capacităţii de utilizare a Cadrului European Comun de Referinţă (CECR),
în vederea standardizării procesului de evaluare, prin programele P4-P6, ce
vizează standardizarea procesului de evaluare a RLNM la ciclul primar (P4),
gimnazial (P5) şi liceal (P6);
 Dezvoltarea competenţelor de proiectare, organizare şi evaluare a activităţilor
didactice prin însuşirea unei pedagogii centrate pe elev, cu ajutorul a două
programe de pedagogie-metodică, unul pentru învăţământul primar (P7) şi celălalt
pentru învăţământul secundar (P8);
 Dezvoltarea competenţelor social-civice şi a atitudinilor de empatie culturală, prin
intermediul programelor de educaţie multiculturală P9-P10, unul fiind destinat
învăţământului primar (P9), iar celălalt, învăţământului secundar (P10);
 Nu în ultimul rând, proiectul urmăreşte dezvoltarea competenţelor de utilizare a
tehnologiilor informaţiei şi comunicării (TIC) şi de integrare a lor în procesul de
predare a RLNM;
Publicul-ţintă îl constituie cadrele didactice care predau RLNM în trei zone de
dezvoltare ale României (vest, nord-vest şi centru), cu concentraţia cea mai mare de
cetăţeni de altă etnie decât cea română. Până în prezent, s-au derulat două sesiuni de
cursuri de formare, la care au participat peste 1250 de cursanți (ceea ce reprezintă peste
sută la sută din numărul ce trebuia atins până în august 2013).
Pe lângă acreditarea CNFP și furnizarea acestor cursuri, ne-am propus să asigurăm
o fundamentare științifică a domeniului RLS/RLNM, astfel încât studiile teoretice rezultate,
reunite în șase volume solide de didactică, să constituie un punct de referință solid pentru
toți cei interesați de procesul de predare-învățare-evaluare a limbii române ca limbă
nematernă. Rezultatele obținute până în prezent ne îndreptățesc să afirmăm că impactul
asupra procesului de predare-evaluare a RLNM a fost chiar mai mare decât am prevăzut în
momentul depunerii cererii de finanțare, putând vorbi fără rezerve de o schimbare
radicală de optică asupra modului în care trebuie să fie predată româna minorităților
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naționale, dar și de o îmbunătățire efectivă a modului de lucru la clasă, care reiese cu
claritate din numeroasele mesaje de felicitare primite din partea cursanților noștri şi din
declaraţiile acestora cu privire la efectul noilor metode şi materiale asupra rezultatelor
elevilor.
Marele câştig, în plan profesional, pentru toţi cei care lucrează în domeniul RLNM,
pe lângă cursurile de formare propriu-zisă, este și faptul că s-a creat deja pe platforma
proiectului nostru o reţea de comunicare virtuală care asigură schimbul de bune practici.
Toţi cursanţii au posibilitatea să acceseze baza de date conţinând studiile teoretice
elaborate în cadrul proiectului, materialele didactice realizate ca model de lucru – modele
de unităţi didactice şi de teste, dar şi de exerciţii sau activităţi pentru fiecare competenţă
de comunicare în parte, inclusiv pentru componenta culturală - , de care profesorii se pot
servi şi pe care le pot adapta specificului grupelor de vârstă cu care lucrează. Astfel, am
reușit să-i învăţăm pe cursanții noștri să exploateze mai bine manualele de limba română
cu care lucrează în prezent la clasele formate din minorităţi, să le oferim modele de unităţi
didactice care să fie corelate mai bine cu programele şcolare în vigoare, dar şi să-i
pregătim să devină viitorii autori ai unor manuale speciale pentru minorităţi, a căror
calitate să fie vizibil îmbunătăţită faţă de cea a manualelor existente pe piaţă.
În calitate de director al acestui proiect, am asigurat coordonarea tuturor
activităţilor prevăzute în proiect. Menţionăm aici selectiv: elaborarea curriculumurilor
pentru cursurile de formare, coordonarea și editarea celor şase volume de didactică a
RLNM -P1-P6 (a se vedea lista publicaţiilor), coordonarea suporturilor de curs pentru
programele P7-P10, coordonarea prezentărilor PPT şi a hand-out-urilor, precum şi
monitorizarea cursurilor faţă în faţă, a celor on-line și a evaluării cursanților.
Pentru mai multe detalii, vezi www.didacticalimbiiromane.ro
4. Proiectul PRO-MULTILINGUA – Transfer de inovaţie în domeniul comunicării
profesionale multilingve (LLP-LdVToI-2008RO-025, 240.000 EURO) şi-a propus să
continue crearea de noi instrumente menite să asigure o înţelegere şi o cunoaştere mai
bună a limbilor şi a culturilor europene (înţelese atât în sensul lor larg, care le aşază pe
un spaţiu geografic distinct, cât şi în sensul mai restrâns de limbă/cultură de
întreprindere/profesională), care să permită ameliorarea considerabilă a calităţii
schimburilor economice şi interumane. La baza acestui proiect se află sistemul autor
utilizat pentru dezvoltarea celor 29 de produse CDRom, realizate în cadrul proiectului
Plurilingua, care şi-au dovedit deja calitatea, supleţea şi eficienţa în Europa, fiind
promovate de numeroase asociaţii/organizaţii profesionale (sectoriale şi altele),
organizaţii patronale, de formatori şi întreprinderi private, fiind implementate cu succes
în Belgia, Cehia, Spania, Franţa, Germania, Slovenia, Polonia, Ungaria şi Marea Britanie
(v. www.plurilingua.com). Acestea au fost declarate printre primele 32 de produse din
întreaga istorie a Programului Leonardo da Vinci, într-o competiţie cu peste 4000 de
produse propuse spre nominalizare de către Agenţiile naţionale europene.
PRO-MULTILINGUA a produs încă patru module multimedia de Comunicare
interculturală, bazate, din punct de vedere tehnic şi didactic, pe conţinutul celor 18 + 11
module dezvoltate între 2000-2005 (Leomep-Multi şi COM-I-N-Europe, 2 proiecte LdV), pe
rezultatele cercetărilor Leomep 1998-2000 (proiect LdV), precum şi pe experienţa
partenerilor-cheie ai Universităţii Hasselt (Centrul de lingvistică aplicată, autorul a trei
dintre proiectele care stau la baza actualei propuneri şi pe Brainlane (actualmente
CommArt International), partenerul belgian în domeniul informatic care a dezvoltat
sistemul autor al celor 29 de unităţi CDRom Plurilingua. PRO-MULTILINGUA a extins
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proiectul de cunoaştere şi înţelegere a altor limbi şi culturi prin includerea limbii
române în circuitul limbilor folosite pe plan european (atât ca limbă-sursă, cât şi ca
limbă-ţintă), urmărind, astfel, să faciliteze interacţiunea la nivelul activităţilor
economice dintre România şi ţările în care franceza şi germana sunt cunoscute ca
limbi vehiculare: Franţa, Belgia, Austria, Germania, Elveţia, Luxemburg. Aceste module
au rolul de a include limba română într-un circuit internaţional, de comunicare în afaceri,
sporindu-i astfel, vizibilitatea internaţională şi făcând mai atractivă oferta Plurilingva în
Europa Centrală şi de Est. Partenerii Facultăţii de Litere în acest proiect - contractant
şi coordonator administrativ al proiectului - sunt Centrul pentru Lingvistică Aplicată al
Universităţii Hasselt din Belgia, Centrul pentru Studii de Traductologie al Universităţii din
Viena, Commart International din Belgia, Camera de Comerţ şi Industrie din Cluj-Napoca şi
compania Viamed din România. Din cele patru module multimedia - francez-român,
român-francez, german-român şi român-german -, modulele în limba franceză au fost
lucrate la Cluj-Napoca, iar celelalte două, în limba germană, de către partenerii
profesionişti de la Centrul pentru Studii de Traductologie al Universităţii din Viena.
Totodată, modulele Leomep-Multi şi Plurilingua au fost traduse în limba română,
adaptându-le la spaţiul cultural românesc. Apoi, s-a trecut la etapa în care limba şi cultura
română au devenit sursa pentru transpunerea şi adaptarea aceloraşi module spre alte
limbi.
Proiectul se adresează persoanelor care au deja cunoştinţe medii de limbi străine,
publicul-ţintă fiind constituit din persoanele care lucrează în companii
multinaţionale şi au responsabilităţi în comunicarea internaţională, fiind concepute
pentru învăţare semi-autonomă sau asistată. Introducerea limbii române nu a presupus o
simplă traducere dintr-o limbă în alta, ci un proces mult mai amplu de adaptare, adică de
localizare, plecându-se de la concepte proprii unui anumit spaţiu de limbă şi cultură, care
au fost transferate într-un spaţiu corespondent, ca şi când ar fi fost create acolo, prin
situaţii de comunicare profesională. Cele patru module pot fi folosite, pe de o parte, de
românii care doresc să se pună la punct cu comunicarea profesională într-o altă limbă, iar,
pe de altă parte, de străinii care vor să facă afaceri cu românii şi să comunice profesional
în limba română, luând act de realitatea culturală, economică, administrativă, istorică şi
profesională românească.
Calitatea noastră în cadrul proiectului a fost aceea de expert în domeniul RLS.
Principala responsabilitate a fost aceea de a realiza secțiunea de Gramatică a limbii
române (peste 100 de pagini) la care se ajunge cu ajutorul unui link prezent în exerciţiile
lexicale şi de comunicare în afaceri cuprinse în Case 1 şi Case 2. De asemenea, am redactat
capitolele de cultură şi civilizaţie românească, precum şi exerciţiile aferente acestui
capitol (incluzând informaţii despre istoria, geografia, literatura, muzica, pictura
românească). Nu în ultimul rând, am colaborat la traducerea modulului francez-român
şi la traducerea dicţionarului electronic spre care există un link de la fiecare exerciţiu
inclus în aceste module.
5. Proiectul „Formarea continuă a Personalului Didactic din Unitățile de învățământ
pentru Deficienți de Auz: Dezvoltarea competențelor pedagogice prin utilizarea
Limbajului Mimico-Gestual românesc și a instrumentelor TIC” (contract
POSDRU/87/1.3/S/63471, valoare 5 milioane de euro, perioada de implementare 1
octombrie 2010-1 septembrie 2013) are drept obiectiv dezvoltarea competenţelor
personalului didactic care lucrează cu deficienții de auz de utilizare a Limbajului MimicoGestual Românesc şi a suportului TIC pentru creşterea calitativă, compatibilizarea cu
nevoile clasei şi eficientizarea activităţii didactice. Proiectul urmăreşte ca educaţia surzilor
din România să se alinieze calitativ cu spaţiul european, astfel încât cadrele didactice să
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dezvolte experienţe de predare şi învăţare pozitive, iar copiii cu deficienţe de auz să
acumuleze mai multe cunoştinţe şi să aibă o mai mare încredere în capacitatea lor de a se
integra socio-profesional; nu în ultimul rând, este vizată deschiderea drumului unor
politici educaţionale explicite privitoare la integrarea LMGR în actul didactic pentru a
facilita comunicarea cu copiii/elevii cu deficienţe de auz pentru care LMGR este limba
nativă.
Calitatea noastră în acest proiect a fost aceea de expert pentru realizarea unui raport de
specialitate menit să ghideze studiul limbajului mimico-gestual românesc dintr-o
perspectivă comparativă cu limba română ca limbă străină (2011); pentru detalii, a se
vedea http://lmg.ttv.ubbcluj.ro/
6. Proiectul „ProLearning: Providing learning opportunities for all/ Posibilităţi de
învăţare pentru toţi are drept parteneri Universitatea din Nyiregyhaza şi asociația
Consult scolari din Satu-Mare. Proiectul îşi propune consolidarea mediului social şi
economic în zona de frontieră Româno-Ungară, printr-un sistem educaţional
transfrontalier, care furnizează oportunităţi egale de învăţare. Programul de Cooperare
Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 continuă programele de cooperare
transfrontaliere implementate în trecut în regiune (Interreg IIIA în Ungaria şi Phare CBC
în Romania) și este finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională (în cele ce
urmează FEDR), completat de co-finanţarea naţională a celor două State Membre
participante în program, Ungaria şi Romania. Prin acest proiect, s-a dezvoltat în comun un
program de învăţare electronică (e-learning) a trei limbi: engleza în scopuri specifice
(turism, economie, afaceri şi tehnica auto), engleza, maghiara şi româna generală,
maghiara şi româna în scopuri specifice. De asemenea, s-a creat un portal interactiv în trei
limbi, folosit pentru programele de învăţare on-line, care va asigura accesul utilizatorilor
înregistraţi la materialele didactice postate. Proiectul a asigurat și condiţiile tehnice şi
informaţionale pentru dezvoltarea şi testarea unui program de formare interpreţi.
În cadrul acestui proiect, cu perioadă de implementare între 1.11.2010 – 31. 10.
2011 am avut calitatea de expert în didactica limbii române ca limbă străină şi am
coordonat și supervizat activitatea de dezvoltare a suporturilor de curs electronic pentru
limba română.
7. Grantul de cercetare finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din
Învăţământul Superior (CNCSIS) „Studiile româneşti în lume: dimensiunea culturală
a integrării europene” a fost conceput ca parte „a unui ansamblu de cercetări care îşi
propun să contribuie, pe termen mediu şi lung, la consolidarea dialogului şi a cooperării
dintre comunitatea ştiinţifică românească şi cea mondială”, vizând, mai exact, „o integrare
a câmpului de cercetare a studiilor româneşti în tendinţele mondiale. În cadrul acestui
proiect, am fost membru al echipei internaţionale, elaborând capitolul referitor la Studiile
româneşti la Universitatea Carolină din Praga.
MEMBRU ÎN ORGANISME ȘI ASOCIAȚII PROFESIONALE
1. Membru fondator și membru în Consiliul Științific al Asociației „RODIANN – Limba
română pentru diaspora și pentru vorbitorii nonnativi”;
2. Membru în Asociația Cehia–România;
3. Membru în Consiliul Științific și director al ILR-LE;
4. Membru de onoare al Centrului de Studii Românești al Universității București.
PREMII, DISTINCŢII
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1. Diploma pentru excelenţă didactică pentru introducerea de mecanisme de asigurare a
calităţii şi de metode noi în pedagogia şi metodica învăţământului la Universitatea BabeşBolyai, oferită de UBB în 11.12. 2006.
2. Premiul cercetării ştiinţifice, oferit de Universitatea Babeş-Bolyai în 7. 12. 2010.
3. Premiul Profesorul anului, oferit de UBB în 2015.
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