Erasmus+ Project

CONTEXT
Metodologia CLIL – învățare integrată de conținut și limbă –
joacă un rol din ce în ce mai important în predarea și învățarea
limbilor străine. În mod egal, același rol important îl au și
competențele de bază din cadrul educației STEAM – știință,
tehnologie, inginerie, artă și matematică – care se regăsesc
oriunde în viața de zi cu zi.

OBIECTIVE
Proiectul C4S urmărește unificarea și integrarea metodologiei
CLIL în cadrul educației STEAM. Obiective specifice:
Înzestrarea profesorilor care folosesc metodologia CLIL cu
abilități și cunoștințe necesare pentru a-și putea crea propriile
materiale didactice;
Livrarea

de

materiale

didactice

calitative,

care

includ

competențe transferabile din metodologia CLIL în programa
școlară STEAM, atât profesorilor cât și elevilor;
Dezvoltarea unei comunități de bune practici prin intermediul
căreia profesorii își pot împărtăși materiale bazate pe CLIL,
dar și sfaturi despre integrarea limbilor străine în educația
STEAM.

GRUPURI ȚINTĂ
Proiectul se adresează:
Cadrelor didactice din învățământul gimnazial și liceal
Elevilor din ciclul gimnazial și liceal (cu vârsta cuprinsă
între 11-19 ani)

REZULTATE
Principalele rezultate ale proiectului includ:
O

serie

de

videoclipuri

educaționale

bazate

pe

metodologia CLIL și care pot fi integrate în educația
STEAM;
O serie de resurse didactice care permit implementarea
CLIL în educația STEAM;
Un

ghid

dedicat

profesorilor

pentru

utilizarea

integrarea metodologiei CLIL în educația STEAM.

și

PARTENERIAT
În acest proiect sunt implicați 7 parteneri din 5 țări europene diferite:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Świdniku (Polonia)
Limerick Institute of Technology (Irlanda)
Pixel Associazione (Italia)
Università Telematica degli Studi IUL (Italia)
IIS E. Montale Nuovo IPC (Italia)
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (Lituania)
Fundatia EuroED (România)

Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați
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The European Commission's support for the production
of this publication does not constitute an endorsement
of the contents, which reflect the views only of the
authors, and the Commission cannot be held
responsible for any use which may be made of the
information contained therein.
Website proiect: https://clil4steam.pixel-online.org/index.php

Număr proiect: 2019-1-PL01-KA201-065027

