
 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

 

CASA CORPULUI DIDACTIC 

A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI 
 

 

În baza bunei colaborări cu Institutul Cervantes Bucureşti, 
Casa Corpului Didactic face prezentul anunţ de promovare a programului de formare 

„CLIL în spaniolă: comunicare și știință” 
cu următoarele precizări primite din partea partenerului nostru: 

 
Despre curs 
CLIL (Content and Language Integrated Learning) este o abordare educativă care îmbină predarea de conținuturi 
cu cea a limbilor străine. Cu siguranță, în ceea ce privește viitorul, CLIL, care este deja folosit în diferite etape 

curiculare în multe țări europene, va fi metodologia cea mai răspândită pentru învățarea unei limbi străine.  
Iată astfel importanța acestui curs de formare care are ca obiectiv familiarizarea profesorilor cu conceptele cheie 
ale metodologiei CLIL, principiile, componentele și conținuturile acesteia. Sub îndrumarea formatorului, 

participanții vor elabora la final de curs o secvență didactică. 

Participanți țintă 
Cursul se adresează profesorilor de limbi și materii STEM (științe, tehnologie, inginerie și matematică) care 
doresc să se familiarizeze cu metodologia CLIL. 

Competențe 
- Organizarea contextelor de învățare: profesorii vor fi capabili să planifice o secvență didactică, conform 
principiilor metodologiei AICLE. 
- Introducerea compentenței interculturale: profesorii vor fi capabili să integreze în planificarea orelor o 
componentă culturală cu scopul de a dezvolta competența interculturală a elevului. 
- Utilizarea TIC: profesorul va putea să utilizeze mijloacele digitale și să evalueze potențialul acestora pentru 
propriul proces de învățare.  

Conținuturi 
- Concepte cheie ale metodologiei CLIL 
- CLIL și procesul de învățare bazat pe sarcini și proiecte 
- Caracteristici ale metodologiei CLIL 

- Cele patru componente: conținut, cunoaștere, comunicare și cultură 
-  Materiile STEM  

- Planificarea în cadrul metodologiei CLIL 

 
Durata cursului 
20 ore 

Modalități de desfășurare și programarea cursului 
Online cu tutor: 

- 16 noiembrie - 18 decembrie 

- 20 ianuarie - 24 februarie 

- 12 februarie - 10 martie 
Online + sesiune cu prezență de 4 ore 

- 20 ianuarie - 24 februarie (pe data de 24 februarie va avea loc sesiunea cu prezență) 

 
Acreditare 
Certificat emis de Instituto Cervantes din București   

 
Condiții de participare 
Pentru înscriere este necesar un nivel minim de B2 de spaniolă deoarece textele, enunțurile și temele cursului sunt 
în spaniolă 

 
Inscriere  
Profesorii interesați trebuie să completeze formularul de înscriere.   
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScY92fqKiSoBYXatIAfvsJlCrRoaqmCnXBcv2LikapwxmVPfQ/viewform)  

 
Cursul este gratuit. 
 

Informații suplimentare: acbuc@cervantes.es 


