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Scopul proiectului  
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Scopul proiectului este de a 
evalua impactul implementării 
metodologiei CLIL (Content 
and Language Integrated 
Learning) asupra achiziţiei 
competenţelor, deprinderilor şi 
cunoştinţelor specifice diferite-
lor discipline predate/ învăţate 
într-o limbă străină, achiziţiei 
de competenţe interculturale, 
dezvoltării pluri-lingvismului şi 
asupra dezvoltării profesionale 
a cadrelor didactice.  

 

 

PE SCURT DESPRE AECLIL 

Obiectivele proiectului 

 

• Compararea diferitelor modalităţi 
de implementare a metodologiei 
CLIL în ţările partenere; 
 
• Proiectarea de unităţi de învăţa-
re CLIL; 
 
• Proiectarea şi implementarea de 
instrumente de monitorizare şi eva-
luare pentru a măsura impactul me-
todologiei CLIL asupra rezultatelor 
învăţării; 
 
• Testarea la clasă a materialelor, 
instrumentelor produse în cadrul 
proiectului; 
 
• Compararea şi diseminarea re-
zultatelor. 
 

 

 

Produsele proiectului 
• Bază de date cu experienţe CLIL 

• Colecţie de proiecte de unităţi de 
învăţare CLIL 

• Curriculumul unui atelier de for-
mare în metodologia CLIL 

• Colecţie de instrumente de eva-
luare pentru evaluarea impactu-
lui metodologiei CLIL 

• Raport de analiză a impactului 
metodologiei CLIL 

• Bază de date online  

• Validarea metodologiei CLIL 

• Site web pentru diseminarea 
informaţiei: www.aeclil.eu 
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