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 IMPLEMENTAREA MODELULUI CLIL-VET ÎN ȘCOLILE PROFESIONALE 

 

Proiectul IMPLEMENTING THE CLIL-VET MODEL IN VOCATIONAL SCHOOLS 
(IMPLEMENTAREA MODELULUI CLIL-VET ÎN ȘCOLILE PROFESIONALE) are ca scop principal 
susținerea promovării învățământului de înaltă calitate în limbi străine în școlile 
profesionale. Scopul proiectului este acela de a promova îmbunătățirea calității educației și 
a formării profesionale prin introducerea unor elemente de CLIL în școlile profesionale. 

Proiectul se axează pe îmbunătățirea competențelor lingvistice în domeniul educației 
și formării profesionale prin punerea în aplicare a modelului CLIL-VET și prin evaluarea 
ulterioară a acestuia.  

Parteneriatul a urmărit să dezvolte, să transfere și să implementeze practici inovatoare, 
precum și inițiative comune de promovare a cooperării și a schimbului de experiență la nivel 
european în domeniul formării cadrelor didactice din școlile profesionale. 

Instituțiile care formează parteneriatul au permis schimbul de experiență și de 
cunoștințe specifice și obținerea unor rezultate de înaltă calitate prin elaborarea unui cadru 
comun pentru cadrele didactice din școlile profesionale.  

Rezultatele proiectului aduc o contribuție la dezvoltarea abilităților și calificărilor cadrelor 
didactice din școlile profesionale europene. Proiectul promovează, de asemenea, o  coerență sporită 
între diferitele instituții europene responsabile pentru formarea cadrelor didactice. 

Parteneri: Institute for Sustainable Technologies – National Research Institute, 
Polonia; IES Puertas del Campo, Spania; The University College of Teacher Education Vienna, 
Austria; Universitatea din Pitesti; Eduexpert sp. z.o.o,  Polonia 

Produse intelectuale:  

• RAPORT PRIVIND STADIUL CLIL ÎN VET – o analiză comparativă despre aplicarea 
metodologiei CLIL în învățământul vocațional/ școlile profesionale 



• CADRUL CLIL-VET – un ghid adresat profesorilor cu privire la implementarea 

metodologiei CLIL în învățământul vocațional/ școlile profesionale 

• COLECȚIE DE PLANURI DE LECȚIE CLIL-VET – o modalitate practică și inovatoare 
pentru introducerea unei limbi străine în cadrul orelor dedicate studierii diferitelor 
discipline din învățământul vocațional/ școlile profesionale  

• BAZĂ DE DATE MULTIMEDIA CLIL-VET – versiunea electronică a celor 20 de planuri 
de lecție create în cadrul proiectului și o serie de resurse electronice suplimentare, 
adresate profesorilor interesați de implementarea metodologiei CLIL în învățământul 

vocațional/ școlile profesionale 

• REȚEAUA EUROPEANĂ CLIL-VET – destinată profesorilor din învățământul vocațional/ 
școlile profesionale, instituțiilor  conexe cu  învățământul vocațional/ școlile profesionale, 
experților, cercetătorilor, instituțiilor responsabile de formarea profesorilor. Resurse CLIL și 
bune practice cu privire la învățământul vocațional/ școlile profesionale sunt disponibile în 
această rețea. 

• La acestea se adaugă WORKSHOPURILE organizate în fiecare țară parteneră, la care au 
participat profesori din învățământul vocațional/ școlile profesionale, cu scopul de a se 
familiariza cu metodologia CLIL și de a beneficia de rezultatele proiectului care se referă la 
aplicabilitatea CLIL în domeniul specific al învățământului vocațional/școlilor profesionale. 

 


