
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCURTĂ DESCRIERE A PROIECTULUI 

 
După aruncăm o privire asupra oricărui curs tradițional de 

limbi străine, vom observa că programele de învățare a 

limbilor străine pun în general un accent puternic pe 

gramatică. În prezent, cercetătorii susțin că predarea 

gramaticii este importantă în cadrul învățării celei de-a doua 

limbi străine. Cursanții de L2 dezvoltă adesea cunoștințe 

despre regulile gramaticale pe care le pot folosi pentru a 

finaliza exerciții simple, dar este de remarcat faptul că aceștia 

se folosesc de aceste cunoștințe pentru a comunica fluent și 

spontan în afara clasei.  

 

Scopul acestui proiect este de a familiariza profesorii 

unei a doua limbi cu procedurile de predare care pot 

ajuta cursanții să dezvolte cunoștințe gramaticale 

pentru comunicarea spontană.

 

            P E  S C U R T   

         

         Obiectivul principal: Inovație 

           

         Grupuri țintă: 

   Directori ai școlilor de limbi      

străine  L2 (direct) 

 Profesori de limbi străine (L2)     

pentru adulți (direct) 

Cursanți cu un nivel minim necesar: A2 

conform grilei CEFR (indirect) 

 

 Perioada de implementare  

 a  proiectului:  

 01.10.2020-30.09.2022 

  Numărul proiectului: 

  2020-1-UK01-KA204-079059 

          

          Finanțat de programul    Erasmus+
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REZULTATELE  PROIECTULUI 
1) Un manual care oferă o introducere în predarea 

gramaticii pentru comunicarea spontană, 

împreună cu o selecție de activități de practică 

gramaticală ușor de utilizat. Manualul cuprinde 

patru secțiuni și propune subiecte precum 

obiectivele predării gramaticii, rolul cunoștințelor 

explicite în învățarea gramaticii și diferitele tipuri 

de activități de practică gramaticală care pot 

pregăti cursanții pentru o comunicare fluentă și 

spontană. Acest manual este disponibil în șapte 

limbi: engleză, spaniolă, franceză, germană, 

italiană, letonă și română. 

2) Programul de DPC (dezvoltare profesională 

continuă) este conceput pentru managerii de școli 

de limbi străine și formatorii de profesori pentru a 

putea oferi formare internă. De asemenea, 

disponibil în șapte limbi, programul este compus 

din slide-uri de prezentare și note pentru 

facilitator pentru patru sesiuni de DPC. Acestea 

oferă o privire de ansamblu asupra subiectului în 

cauză, împreună cu oportunități de discuție și 

practică. Aceste resurse sunt completate de o 

broșură concepută pentru a oferi o înregistrare 

scrisă a conținutului programului și câteva 

exemple suplimentare de activități adecvate de 

exersare a gramaticii. 

3) Manualul formatorului descrie modul efficient de 

proiectare a sesiunilor eficiente de DPC. Acest produs 

este o derivație a celui de-al doilea produs (programul 

DPC). Întrucât membrii parteneriatului au trebuit să își 

perfecționeze abilitățile în domeniul modului de 

proiectare a materialelor de DPC în scopul acestui 

proiect, ei au decis să producă acest manual pentru a-și 

împărtăși rezultatele cercetării și lecțiile învățate. Acesta 

acoperă subiecte precum cum să implici grupul țintă, 

bune practici în sesiunile de DPC și activități distractive 

pentru sesiunile de DPC. 

https://tgsc-erasmus.site/ 
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PARTENERII PROIECTULUI 

Proiectul este derulat de un consorțiu format 

din cinci organizații din cinci țări europene 

diferite. În centrul consorțiului se află 

Eurospeak Language School, o școală de limbi 

străine cu sediul în Marea Britanie, care a 

servit ca principal coordonator al proiectului 

și a supravegheat dezvoltarea și 

implementarea tuturor activităților 

proiectului. Celalți parteneri provin din țări 

precum Italia, Spania, România și Letonia. 

Axat pe dezvoltarea de instrumente inovatoare 

pentru profesioniștii din predarea limbilor 

străine, proiectul TGSC a fost lansat în ultimul 

trimestru al anului 2020 și se va finaliza în 

iunie anul acesta. 

Acest proiect își propune să familiarizeze 

profesorii de L2 cu modalități noi de a promova 

dezvoltarea cunoștințelor gramaticale pe care 

cursanții le pot folosi fluent și spontan în 

comunicarea în timp real. Se speră că acest 

proiect îi va aduce pe profesori cu un pas mai 

aproape de nevoile elevilor lor. 

 

 

 
MAI MULTE 

I N F O R M A ȚII 

Vizitați pagina web a proiectului 

TGSC: http://tgsc-erasmus.site/ 

Informații și materiale ale 

proiectului TGSC sunt disponibile 

în franceză, letonă, germană, 

italiană, română și spaniolă. 

Urmăriți pagina de Facebook a 

proiectului: TGSC - Erasmus+ | 

Facebook 

http://tgsc-erasmus.site/
https://www.facebook.com/tgscerasmus
https://www.facebook.com/tgscerasmus
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