
 

INTRODUCERE 

 

 

1. O PRIVIRE DE ABSAMBLU ASUPRA PROIECTULUI 

Proiectul SET2CLIL  sau  "Tehnologie dezvoltata de formare a Antreprenoriatului Social bazată pe conținut și 

inglobarea învățării limbilor străine" este un parteneriat strategic în cadrul programului Erasmus + în domeniul 

educației și formării profesionale. Ea implică parteneri din Bulgaria, Irlanda, România, Spania și Turcia. 

Acest proiect își propune să abordeze aceste provocări prin explorarea tuturor factorilor de mai sus și dezvoltarea 

unor soluții practice, prietenoase față de un serviciu mai puternic și mai echitabil prin captarea, cultivarea și 

valorificarea grupurilor țintă in spiritul antreprenoriatului social. 

Rezultatele intelectuale ale proiectului sunt: 

I.Curriculum cuprinde cinci Module (dintre care unul este de evaluare) si care se  bazeaza pe trei piloni:  

 

 Metodologia CLIL (conținut și inglobarea învățării limbilor străine) ca instrument de educație de 

calitate (sa permita stagiarilor de antreprenoriat sa-si imbunatateasca a doua limba si in acelasi 

timp , să stimuleze și să dezvolte abilități creative și asumarea de riscuri) 

 Teoria inteligențelor multiple 

 Instrumente imbunatatite TIC 

 

II.E-depozitul pentru materiale CLIL create pentru sustinerea Antreprenoriatului Social 
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Seturi de Materiale didactice 

30 de planuri de lectie sustinute de material video, presentari si activitati centrate pe foemabil care sa ajute colegii 

formatori sau profesori sa predea cele 5 nodule ale curriculumului care ii pregateste pe cursanti pentru Economia 

Sociala.Cerinta pentru nivelul de lima engleza conform Cadrului European al limbilor este de A2 care dupa 

parcurgerea Curriculumui va fi de A2+ 

Studii de caz? 

30 de studii de caz din 5 tari europene ajuta formatorii si profesorii care doresc sa adopte metodologia 

CLIL pentru a forma cursanti in Economia Sociala si care sa-o ajute sa prezinte  cazuri reale la nivel local 

si european. 

III. Ghidul formatorului 

Sunt destinate aproximativ 100 de ore de formare pentru a acoperi cele 5 module. 

Profesorii / formatorii care vor preda antreprenoriatul social în limba engleză prin CLIL necesită nu 

numai competențe în Antreprenoriat Social și limba străină, ci și în metodologie și strategii. Noi am ales 

teoria inteligențelor multiple și Instrumente TIC imbunatatite, pentru a satisface nevoile noastre în 

elaborarea curriculum-ului.  

CLIL a apărut ca o inovație majoră pentru îmbunătățirea simultană a nivelurilor de învățare a limbilor 

străine și reformarea curriculei educaționale (Eurydice Comisia Europeană 2006 și Windows pe CLIL, CLIL 

Matrix, ECML 2007). 

Factorii majori sunt nu numai rezultatele învățării dobândite, dar, de asemenea, nevoia acută de 

adaptare educațională într-o lume în schimbare rapidă, precum și soluțiile integrate oferite de IT,  în curs 

de examinare de către profesori, cercetători și administratori. 

CLIL descrie o abordare în evoluție de predare și învățare în cazul în care materiile sunt predate și 

studiate prin intermediul unei limbi non-native. 
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Experiența de învățare despre antreprenoriatul social prin intermediul limbii engleze este mai 

provocator și intensiv, deoarece există o expunere mai mare la limba și cursantii dobândesc cunoștințe, 

aptitudini și atitudini / valori, folosind timpul mai eficient si fiind mai motivați. 

 

 

2. CLIL:CE ESTE ? 

De ce CLIL? 

Urmariti YouTube video: http://youtu.be/9HhVnG0AYfI 

Există mai multe avantaje in abordarea CLIL: dezvoltă eleviilor încrederea și îmbunătățește procesele 

cognitive și abilitățile de comunicare. CLIL încurajează înțelegerea interculturala și  a valorilor 

comunității, care sunt prezente în antreprenoriat social, de asemenea. In plus, studiile arata ca elevii 

devin mai sensibili la vocabular și ideile prezentate în prima lor limbă, cât și în limba țintă și  obțin un 

vocabular mai amplu și variat. 

In limba țintă, elevii ar trebui să ajungă la nivelul A2 + în toate cele patru abilități de ascultare, vorbire, 

citire și scriere. Acest succes este intensificat prin utilizarea instrumentelor TIC. 

Cadrele didactice / formatorii care sunt specialiști în alte discipline precum și cei care sunt profesori de 

limbi străine isi pot adăuga CLIL la calificările existente. Acest lucru va demonstra cum înț eleg ei sa 

predea o gamă mai largă de subiecte, pentru secolul 21. 

Provocările CLIL 

Una dintre provocările cheie în CLIL este modul de a optimiza atât limba cat și subiectul predarii. Cu alte 

cuvinte, cum ne putem asigura că învățarea este la fel de profunda cum ar fi în cazul în care subiectul a 

fost transmis în prima limbă a cursanților? În egală măsură, modul în care poate fi maximizat progresul 

http://youtu.be/9HhVnG0AYfI
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limbii atunci când accentul principal este pe conținutul lecțiilor? Ambele dintre acestea au un impact 

asupra selectării și pregătirii profesorilor pentru CLIL. 

O alta provocare este dezvoltarea metodologiilor de predare CLIL. Aceasta include dezvoltarea tehncilor 

de interogare si suscitare, utilizarea parafrazei și redundanței pentru a face mai ușor pentru cei care 

învață să asimileze informații într-o limbă în care acestia nu sunt pe deplin fluenti.  Metodele didactice 

mai evaluate sunt preocupate de modul in care sarcinile pot fi ajutate si informațile și conceptele 

structurate într-un mod care generează învățare optimă. 

Cei  patru ‘C’ 

În CLIL, accentul principal este pe fond (conținut), spre deosebire de forma. În scopul de a dobândi 

cunoștințe și competențe noi, de obicei, oamenii au nevoie nu numai a avea acces la informații noi, dar 

de asemenea, să se conecteze aceste informații cu propriile lor cunoștințe, aptitudini și atitudini 

existente. Mai mult decât atât, asta inseamna realizarea in acelasi timp a unui process personal si social 

(cultură sau comunitate), noi cunoștințe și abilități de a dezvolta prin intermediul personal, precum ca si 

co-operative de reflecție / analiză (cognitivă) și printr-un proces de comunicare. 

Cadrul PATRU C integrează patru blocuri de construcție contextualizată: continut (antreprenoriat social), 

comunicare (învățarea si utilizarea limbii engleze), cognitive (de învățare și procesul de gândire) și 

cultură (dezvoltand intelegerea interculturală / comunitate și cetățenia globală). În acest sens, ia în 

considerare integrarea conținutului învățării și a învățării limbilor străine într-un context specific și 

recunoaște relația care există între aceste elemente. (Coyle, Hood, & Marsh, 2010) 

Fiecare subiect are propria terminologie. Un prim pas util este de a decide ce limbă trebuie să știe 

cursantii cu adevărat (conținut obligatoriu al limbajului) să stăpânească conținutul. Limbajul care ar 

putea fi de ajutor, dar nu este absolut necesar (limbaj compatibil cu conținutul) pentru a invata subiectul 

ocupa un loc in spate, desi ei trebuie sa fie acomodati. Limbajul compatibil  continutului, deseori vine in 

prim plan, ca elevii să încerce să-și exprime propriile gânduri în legătură cu subiectul în studiu. În 

consecință, limbajul compatibil conținutului este un limbaj care interesează cu adevărat pe cursant. 

Acesta poate uneori sa serveasca drept fundament în care limbajul conținutului obligatoriu se poate 

ancora. 
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Formabilii într-un program de CLIL se confruntă cu provocări deosebite atunci când se confruntă cu 

cerințele limbii de predare a materiei; Provocarii de a invata limbajul disciplinei de specialitate, se 

adaugă la sarcina de a învăța limba engleză. Există motive întemeiate de a crede că invatarea zonei de 

continut, poate oferi un context excelent pentru dezvoltarea limbii engleze pentru scopuri speciale. 

Fara ajutor corespunzator, cerințele de limbă pot compromite înțelegerea continutului de catre cursantii 

care invata engleza. Aceste cerințe lingvistice includ înțelegerea și dau sens procedurilor de investigare, 

proceselor care explică, participarea la discuții, dobândirea vocabularului specializat (care de multe ori 

au mai multe intelesuri). 

Iată câteva videoclipuri utile atât pentru o mai bună înțelegere in abordarea CLIL și modul de a face un 

succes din acesta. 

http://youtu.be/9HhVnG0AYfI 

David Marsh on CLIL 

http://youtu.be/-Czdg8-6mJA 

IATEFL 2009 CLIL Debate - Peeter Mehisto 

http://youtu.be/zmR1IABVpMQ 

CLIL for the Knowledge Society (María Jesús Frigols) 

http://youtu.be/8YwABHYvHwM 

Do Coyle - Levi Think Tank 2009 - CLIL Cascade Network 

http://youtu.be/LUiMLDivK2Q 

Ken Robinson 

http://youtu.be/ga2CYYCrtNE 

RSA Animate - Changing Education Paradigms 

http://youtu.be/9HhVnG0AYfI
http://youtu.be/-Czdg8-6mJA
http://youtu.be/zmR1IABVpMQ
http://youtu.be/8YwABHYvHwM
http://youtu.be/LUiMLDivK2Q
http://youtu.be/ga2CYYCrtNE
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http://youtu.be/zDZFcDGpL4U 

 

 

3.  TEORIA INTELIGENȚELOR  MULTIPLE  
 

Teoria inteligențelor multiple satisface nevoile noastre de învățare și dezvoltare pentru conceperea 

rezultatelor învățării integrate referitoare la conținut, la limba și TIC, în încercarea de a înțelege punctele 

forte și punctele slabe ale elevilor: 

Care sunt avantajele?  

 

• Ofera cursantilor modalitati multiple de a accesa continutul si a-si imbunatati invatarea (Hattie, 
2011). 

 

• Ofera cursantilor modalitati multiple de a demonstra cunoștințele și abilitățile,  crește 
angajamentul și studiul și oferă profesorilor înțelegerea mai exactă a cunoștințelor și abilităților 
elevilor (Darling-Hammond, 2010). 

 

• Profesorii trebuie să fie informați cât mai mult posibil prin cunoștințe detaliate despre punctele 
forte specifice ale elevilor, nevoile și zonele de creștere (Tomlinson, 2014). 

 

Ceea ce este important despre teoria Inteligentelor Multiple nu este numărul de inteligențe 

identificate, ci mai degrabă, premisa de bază că inteligența este mai bine concepută ca fiind mai 

degrabă multipla decât generală. 

http://youtu.be/zDZFcDGpL4U
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• Instruction should be informed as much as possible by detailed knowledge about students' 
specific strengths, needs, and areas for growth (Tomlinson, 2014). 

 

Ce putem face? 

Noi putem: 

•  Sa identificam mai multe despre cursanți prin observarea sau folosirea unui simplu sondaj 
scurt 

•  identifica ceea ce ei cred a fi punctele lor forte printre cele opt inteligențe.  
 
Chestionare Inteligente Multiple : 

 http://www.edutopia.org/multiple-intelligences-assessment 

Acest chestionar pune 24 de întrebări și va dura mai puțin de cinci minute pentru a-l finaliza. Încercați să 

nu va gânditi prea mult - doar mergeti cu primul gând, atunci când descrieti activitățile de zi cu zi și 

interesele voastre. Până la sfârșit, s-ar putea sa aveti unele perspective noi in modul in care credeti.  

Teoria Inteligentelor Multiple a servit ca o aluzie pentru educatori să se concentreze pe punctele forte și 

punctele slabe ale studentului, și-a oferit, de asemenea, un suport conceptual pentru educatorii care 

doresc să împiedice elevii individuali să fie stigmatizati de un scor redus la unul dintre testele 

standardizate de IQ  

Se poate: 

• Construiti pe punctele forte 
• Utilizați punctele forte pentru a dobândi noi competențe 
• Potriviti punctele forte cu profesia 
• Găsiți grupul de profesii în care abilitățile sunt un avantaj 

 

 

 

http://www.edutopia.org/multiple-intelligences-assessment
http://www.edutopia.org/multiple-intelligences-assessment
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4. DE CE TIC ? 
“Utilizarea TIC și a materialelor de învățare on-line nu este încă pe deplin exploatata în domeniul 

educației și formării profesionale și există o lipsă de pregătire adecvata pentru profesori și o calitate 

scăzută a materialului didactic on-line ". (Application Form SET2CLIL 2015) 

Producerea unui set bazat pe calculator a rezultatelor pentru predare / formare în dobândirea de 

cunoștințe, competențe și abilități despre antreprenoriat social, limba engleză și literatura digitală a 

proiectului asigură o abordare de tip "3 în 1", utilizarea  mai eficienta a timpului într-o epocă în continuă 

schimbare. 

 TIC: Cunostințe & competențe integrate în rezultatele 
învăț ării 
 
 
 

 Pentru a include in curriculum abilitati digitale, partea cu “dezvoltarea tehnologica”, trebuie sa 
cartografiem aria curriculara într-un cadru de competențe, de exemplu, Modelul de referință 
conceptual DigComp. 

 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework 
 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-

framework-developing-and-understanding-digital-competence-europe 
 http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC83167/lb-na-26035-enn.pdf 
 http://allaboardhe.org/ (can create our own version) 
 https://www.jisc.ac.uk/full-guide/developing-digital-literacies (UK version) 
 

 

 

 

https://owa.mic.ul.ie/owa/redir.aspx?C=BqJmmofTKEmmrIqQCIMCwScFoaDHoNMIci6SPPXKXErOK5LvV3DFwaitMuDpX-JidjHFz5b2FLY.&URL=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fjrc%2Fen%2Fdigcomp%2Fdigital-competence-framework
https://owa.mic.ul.ie/owa/redir.aspx?C=BqJmmofTKEmmrIqQCIMCwScFoaDHoNMIci6SPPXKXErOK5LvV3DFwaitMuDpX-JidjHFz5b2FLY.&URL=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fjrc%2Fen%2Fpublication%2Feur-scientific-and-technical-research-reports%2Fdigcomp-framework-developing-and-understanding-digital-competence-europe
https://owa.mic.ul.ie/owa/redir.aspx?C=BqJmmofTKEmmrIqQCIMCwScFoaDHoNMIci6SPPXKXErOK5LvV3DFwaitMuDpX-JidjHFz5b2FLY.&URL=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fjrc%2Fen%2Fpublication%2Feur-scientific-and-technical-research-reports%2Fdigcomp-framework-developing-and-understanding-digital-competence-europe
https://owa.mic.ul.ie/owa/redir.aspx?C=BqJmmofTKEmmrIqQCIMCwScFoaDHoNMIci6SPPXKXErOK5LvV3DFwaitMuDpX-JidjHFz5b2FLY.&URL=http%3A%2F%2Fpublications.jrc.ec.europa.eu%2Frepository%2Fbitstream%2FJRC83167%2Flb-na-26035-enn.pdf
https://owa.mic.ul.ie/owa/redir.aspx?C=BqJmmofTKEmmrIqQCIMCwScFoaDHoNMIci6SPPXKXErOK5LvV3DFwaitMuDpX-JidjHFz5b2FLY.&URL=http%3A%2F%2Fallaboardhe.org%2F
https://owa.mic.ul.ie/owa/redir.aspx?C=BqJmmofTKEmmrIqQCIMCwScFoaDHoNMIci6SPPXKXErOK5LvV3DFwaitMuDpX-JidjHFz5b2FLY.&URL=https%3A%2F%2Fwww.jisc.ac.uk%2Ffull-guide%2Fdeveloping-digital-literacies
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În concluzie putem spune : 

Suntem indivizi cu diferite puncte forte și puncte slabe 

• Înțelegerea ne este cheia succesului

• Teoria Inteligentelor Multiple  furnizează un cadru pentru a analiza și  a dezvolta aptitudinile necesare pentru a

atinge obiectivele 

• TIC sau tehnologia comunicării informației este despre modul în care utilizăm tehnologia informației și

comunicațiilor, cum ar fi telefonia, mass-media și audio-video pentru un impact pozitiv asupra proiectului nostru. 

Pentru a dezvolta Curriculum-ul nostru privind antreprenoriatul social trebuie să concepem rezultatele învățării 

care vor încorpora conținut, competențe lingvistice, TIC. Vom face uz de Bloom’s Wheel - o taxonomie de 

capacități de gândire și întrebări, de cuvinte și sarcini care sunt menite să provoace capabilitati de gândire de ordin 

superior și capacitățile de gândire de ordin inferior. (HOTS & LOTS – Higher Order Thinking Skills & Lower Order 

Thinking Skills). 

HOTS as well as LOTS (HOTS & LOTS – Higher Order Thinking Skills & Lower Order Thinking Skills). 

Putem să:

să ne amintim un concept înainte de a putea înțelege. 

să înțelegem un concept înainte de a-l putea aplica. 

 să fim în măsură să aplicam un concept înainte să-l analizăm. 

 să analizăm un concept înainte de a-l putea evalua. 
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 să ne amintim, să înțelegem, să aplicam, să analizam ș i să evaluam un concept înainte 

de a-l putea crea. 

(vezi Roata Taxonomiei lui Bloom – Bloom’s Taxonomy Wheel) 


