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Context

• Lectori de limbi străine care predau în
principal LSSS din instituțiile de
învățământ superior (ÎS)
* Factorii de decizie din instituțiile de
învățământ superior și factorii care
elaborează politici din domeniul educației

Competențele lingvistice sunt un
element cheie în procesul de creare a
EHEA. Cu toate acestea, nivelurile de
competență lingvistică în rândul
studenților sunt încă nesatisfăcătoare în
întreaga Uniune Europeană, existând
discrepanțe între diferitele țări ale UE.
Prin urmare, pentru a remedia aceste
deﬁciențe, este imperios să se lucreze
la utilizarea instrumentelor îmbunătățite
prin tehnologie și la îmbunătățirea
practicilor de predare a limbilor bazate
pe tehnologii digitale în învățământul
superior (ÎS) în predarea limbilor străine
în scopuri speciﬁce (LSSS).

Grupuri
țintă

Rezultate
1) Baze de date cu surse online de învățare a limbilor
străine pentru predarea limbilor a 18 limbi europene
2) Pachet online de formare pentru
identiﬁcarea, utilizarea și crearea de surse de predare a
limbilor străine bazate pe TIC pentru predarea limbilor
străine la nivel de învățământ superior
3) Realizarea unei publicații privind implementarea
oportunităților pe baze digitale și TIC de învățare a
limbilor în sistemele de învățământ superior din Europa

Impactul
Preconizat
• Îmbunătățirea educației digitale a lectorilor din
învățământul superior pentru a sprijini și îmbunătăți
predarea limbilor străine pentru LSSS

Obiective
• Să ofere lectorilor de limbi străine abilitățile de identiﬁcare,
evaluare, utilizare, creare de surse digitale și TIC pentru predarea
limbilor străine
* Să ofere factorilor de decizie și factorilor care elaborează politici
informații care să le permită îmbunătățirea implementării surselor și
metodei de predare digitale și prin TIC a limbilor străine în sistemele
de învățământ superior din Europa

• Oferirea lectorilor de limbi străine în domeniul LSSS
din învățământul superior de surse OER de predare a
limbilor străine de înaltă calitate care sunt bine
identiﬁcate, selectate și evaluate cu nivel de
• Abordarea cererii tot mai mari de pe piața muncii
pentru formare specializată în LSSS

