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Acest curs de 1 săptămână (5 zile de 
instruire) introduce cursanții în 

principiile CLIL
(Învățarea integrată a conținutului și a limbii) 

și analizează tehnicile de predare CLIL, 
inclusiv modalități practice de 

integrare a CLIL într-un mediu de 
predare la clasă



 În timpul acestui curs, cursanții: 

 -obțin o mai bună înțelegere a principiilor care stau la 
baza metodologiei CLIL

 -devin mai bine echipați pentru a integra principiile și 
metodologia CLIL în lecțiile de zi cu zi –

 dezvoltă abilități în proiectarea materialelor  de 
învățare cu scop dublu

 -dobândesc  abilități pentru a-și crea propriile lor 
materiale didactice

 -îmbunătățesc stăpânirea limbii engleze într-un 
context multicultural.



Dimensiunea grupului: maxim 15 participanți 

Nivelul cursului Minim B1 (intermediar) 

Vârsta participanților 23 ani + 

Durata cursului 21 ore pe parcursul a 5 zile 

Centrat pe cursant

Livrabile  (toate prezentarile listate)



 Înregistrare 

 Activitate de spargere  a  gheții> cunoașterea grupului 

 Introducere în CLIL –prezentare generală

 Aspirațiile profesorilor> scopul profesorului 

 Cele 5 Cs 

 Discuție CLIL> revizuire intermediară 

 Practica dictoglosului (adaptat)



 BICS & CALP> îmbunătățirea abordării de nivel 

 TBL> trecerea de la precizie la fluență și relevanță 

 Taxonomia lui Bloom> ce este și cum poate fi aplicată 

 Anderson și Krathwohl (o alternativă la taxonomia lui 
Bloom) 

 Abilități de gândire> hots and lots 

 Întrebări Fat vs Skinny



Competențe

Oportunități metodologice

 ,,Aducerea” Culturii/ Comunității la 
clasă> Cum și de ce



Organizatoare grafice (tipuri și 
importanță)

Roluri & procese

Scaffolding& ZPD



 Evaluare> Producerea unei grile de evaluare 

 Concluzii și reflecții 

 Recapitulare și evaluarea săptămânii

 > Prezentarea un plan de lecție CLIL



 https://www.youtube.com/watch?v=dFuCrxRobh0

 https://www.youtube.com/watch?v=C-bgUXnF54s

 https://www.youtube.com/watch?v=iM25Iz_47FI

https://www.youtube.com/watch?v=dFuCrxRobh0
https://www.youtube.com/watch?v=C-bgUXnF54s
https://www.youtube.com/watch?v=iM25Iz_47FI


Prezentul material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului,
iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile
pentru modul în care conţinutul informaţiei va fi folosit”.


