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proiectului:  
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Pentru mai multe informaţii privind 

proiectul  

„Specialiști pentru  

un curriculum integrat” 

puteţi contacta echipa la adresa:  

 

Bd. Gen. Dragalina, Nr. 6, cod 310125, 
ARAD 

Tel: 0257.280937, Fax: 0257.281785 
E-mail: cngbirta@yahoo.com 

Program: Erasmus+  

Acțiune cheie 1: Proiecte de mobilitate 

Domeniul:  Educație școlară 

Tip acțiune: Mobilități ale cadrelor didactice 

Titlu proiect: Specialiști pentru un 

curriculum integrat 

Beneficiar: Colegiul Național “Elena Ghiba 

Birta” Arad 

Nr. contract: 2015-1-RO01-KA101-014589 

ID proiect: 14589 

Valoare proiect: 34620 EUR 

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin   

programul Erasmus+ 

„Specialiști pentru 
un curriculum 

integrat” 

Mobilitatea 1: 

CLIL- Methodology & ICT Tools 

for Teachers Working with CLIL –  

Perioada: 19 – 30 octombrie 2015 

Participanți: 5 cadre didactice 

 

Mobilitatea 2: 

TEL: Technology Enhanced 

Learning – Malta 

Perioada: 21 martie-01 aprilie2016 

Participanți: 7 cadre didactice 



ȚINTE STRATEGICE: REZULTATE: 

Changing lives. Opening minds Schimbând vieți. Deschizând minți 

 

 o echipă de specialiști în utilizarea 

metodologiei CLIL  

 o echipă de specialiști în utilizarea, 

a d a p t a r e a  ș i  i n t e g r a r e a 

instrumentelor TIC în predarea 

diferitelor discipline  

 50 de cadre didactice informate refe-

ritor la metodologia CLIL și la inte-

grarea eficientă a tehnologiei în pro-

cesul educațional  

 20 de cadre didactice din școală for-

mate pe Tehnici și strategii inovatoare 

de integrare CLIL și TEL 

 100 de cadre didactice din județul 

Arad formate în cadrul atelierului 

Tehnici CLIL in procesul de predare-

învățare 

 100 de cadre didactice din județul 

Arad formate în cadrul atelierului 

Workshop de Integrare ICT în proce-

sul de predare-învățare 

 

 

 să formeze o echipă de specialiști în 

metodologia CLIL și utilizarea, 

adaptarea și integrarea instrumentelor 

TIC în predarea diferitelor discipline  

 să proiecteze și să livreze 2 cursuri 

opționale: Geografia hazardurilor na-

turale și antropice  și Cultură și civili-

zatie anglo-americană  folosind meto-

dologia CLIL 

 să ofere activități de informare în legă-

tură cu noile achiziții și identificarea de 

soluții de implementare optimă a aces-

tora  

 să ofere activități de formare în cadrul 

catedrelor/comisiilor metodice din 

școală  

 să ofere Workshop-uri la nivel 

județean în cadrul cercurilor 

pedagogice pe discipline  

 să elaboreze un ghid metodologic digi-

tal care să conțină exemple de bune 

practici 
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