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Enquadramento

• Professores de línguas para ﬁns
especíﬁcos em instituições de ensino
superior
• decisores no domínio da educação,
com destaque para o ensino superior

As competências linguísticas
constituem um elemento fundamental
no processo de criação do Espaço
Europeu do Ensino Superior. No
entanto, os níveis de proﬁciência
linguística entre os estudantes
continuam a ser insatisfatórios em toda
a União Europeia, com discrepâncias
entre os diferentes países da UE. Para
colmatar estas lacunas torna-se
urgente trabalhar na utilização de
ferramentas de aprendizagem assistida
por tecnologias e na melhoria das
práticas de ensino de línguas baseadas
nas tecnologias digitais no ensino
superior no ensino de línguas para ﬁns
especíﬁcos.

Grupos
Alvo

Objetivos
• Facultar aos professores de línguas as competências
necessárias para identiﬁcar, avaliar, utilizar e criar recursos
digitais de ensino de línguas baseados nas TIC
• Fornecer aos decisores informação e competências para
desenvolver a implementação de recursos tecnológicos e
métodos para o ensino de línguas no ensino superior
europeu

Resultados
1) Base de dados contendo recursos em linha para a
aprendizagem de línguas para o ensino de 18 línguas
europeias
2) Formação realizada em linha com vista à utilização
e criação de recursos tecnológicos para o ensino de
línguas no ensino superior
3) Publicação sobre as potencialidades tecnológicas
de aprendizagem de línguas nos sistemas europeus
de ensino superior

Impacto
• Potenciar a literacia digital dos professores para apoiar
e melhorar o ensino de línguas para ﬁns especíﬁcos no
ensino superior
・Disponibilizar aos professores de línguas para ﬁns
especíﬁcos recursos de qualidade em acesso aberto
cuidadosamente identiﬁcados, selecionados e avaliados
・Responder à procura crescente do mercado de
trabalho de formação especializada em línguas para ﬁns
especíﬁcos

