
 

 

  

CMC – Invă_area limbilor 
străine pentru studen_i 

  
CMC (Communicating in Multilingual Contexts) (Comunicare în contexte multilingve) este destinat să ajute 
studen_ii să-si amelioreze competen_ele  lingvistice in vederea beneficierii de oportunită_ile de a studia in 
străină- tate. Proiectul utilizează materiale de predare inovatoare rezultate in urma  unui parteneriat intre 
sase universită_i din Italia, _ările de Jos, Portugalia,  Slovacia, Spania si Regatul Unit.  Competen_ele 
lingvistice devin din ce in ce mai importante in educa_ia  superioară si sunt vitale pentru studen_ii care 
doresc să se deplaseze  in Europa. Programele de schimb ale UE recunosc necesitatea stimulării  unei 
comunicări interculturale si promovării diversită_ii culturale si este  important ca studen_ii să indeplinească 
standardele lingvistice impuse de  universită_ile lor gazdă. In plus, competen_ele lingvistice bune ii vor 
ajuta  pe studen_i să profite din plin de perioada sederii lor in străinătate. Candida_ii poten_iali in cadrul 
unui schimb pot accesa un site web cu ma- teriale multimedia de invă_are a limbilor străine, in sase limbi 
străine, pe  baza abordării Invă_are integrată bazată pe con_inut a unei limbi străine (CLIL) (Content and 
Language Integrated Learning). Nivelurile de competen- _ă sunt legate de Cadrul comun european de 
referin_ă, după cum urmea- ză: A1/A2 (olandeză, portugheză, slovacă); B1/B2 (italiană); B2 (engleză,  
spaniolă). Cursurile au drept scop furnizarea instrumentelor necesare studen_ilor  pentru a se adapta la 
mediul academic, lingvistic si cultural din _ările in  care inten_ionează să studieze. Printr-o serie de sarcini si 
activită_i stimu- lante, studen_ilor le sunt prezentate sase situa_ii reale din campus (biroul  Socrates, 
centrul de limbi străine, banca, cafeneaua, asocia_ia studen_ilor  si agen_ia de turism), precum si locurile 
de interes cultural din si in vecină- tatea orasului sau a regiunii universitare. CMC a primit premiul European 
Label 2006, recunoasterea succesului pro- iectului in promovarea procesului de invă_are si predare a 
limbilor străine. Compostela (ES), Universiteit Maastricht (NL), Instituto Politecnico  
de Castelo Branco (PT), Technicka Univerzita v Kosiciach (SK), 
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ă, slovacă, spaniolă  
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