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Prefață 

Această broșură este un ghid ușor de utilizat pentru a sprijini părinții, bunicii, îngrijitorii și familiile 

elevilor implicați în programul CLIL pentru TCE. 

După cum probabil ați observat, copiii sunt curioși în mod natural și doresc să exploreze lumea din 

jurul lor. Le place să-și împărtășească experiențele cu dvs., în timp ce vă caută continuu aprobarea 

și sprijinul. Știind că părinții lor sunt implicați activ în învățare, acest lucru îi ajută pe copii să se 

simtă recunoscuți și iubiți. Cercetările confirmă faptul că implicarea în educația copiilor dvs. că le 

crește dramatic succesul școlar. 

Prin acest proiect ne propunem să vă încurajăm pe dvs. și pe copiii dvs. să lucrați împreună și să 

explorați ca elevi diferite scenarii de învățare în afara clasei, acasă și alături de comunitate. Este 

vorba atât de o experiență de învățare, cât și de o descoperire care vă va apropia și vă va ajuta să 

înțelegeți mai bine aptitudinile, punctele forte și personalitatea copilului dvs. Veți reflecta și veți 

începe o discuție cu privire la câteva subiecte actuale și cruciale, care vor deschide mintea copiilor 

dvs. și îi vor ajuta să înțeleagă problemele actuale importante care le afectează viața și viitorul. 

Bine ați venit în CLIL cu o nouă abordare internațională inovatoare, care deschide calea către un 

viitor mai bun! 

CLIL pentru Tineri cetă ț eni europeni 
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1 Ce este CLIL? 

CLIL este o abordare educațională a învățării limbilor străine care există de mulți ani și care are o 

utilizare consolidată în multe școli din întreaga Europă. 

CLIL înseamnă Învățarea integrată a conținutului și a limbii, ceea ce înseamnă că o disciplină sau un 

subiect este predat folosind o limbă străină, care în acest caz este engleza. 

CLIL îi ajută pe elevi să învețe limba engleză indirect în timp ce învață conținutul lecției. Folosesc 

limba engleză pentru a învăța, pentru a vorbi despre o varietate de subiecte, cum ar fi o 

problemă globală, probleme sociale, de mediu sau de buget, și apoi se concentrează asupra 

modului în care se pot lua măsuri în școlile și comunitățile lor pentru a aduce schimbări. 

CLIL promovează o utilizare naturală a limbpp engleze, care poate spori motivația copiilor față de 

învățarea limbilor străine. Astfel, elevii care studiază deja engleza la școală, de exemplu, au 

ocazia să pună limba în practică într-un context real și funcțional și să comunice în engleză în 

situații reale. 

Prin CLIL, copiii sunt încurajați să folosească și să experimenteze limbajul, concentrându-se mai 

degrabă pe comunicare pentru acțiune decât pe corectitudinea gramaticală: limbajul de dragul 

limbajului. 

CLIL oferă copiilor posibilitatea de a se pregăti pentru viitorul lor și de a fi gata să folosească limba 

engleză într-un context internațional pentru viitoarele proiecte școlare sau oportunități de 

carieră. 



 
 

 

Pag. 9 of 34 

Project Title: CLIL for Young European Citizens - Project No. 2019-1-IT02-KA201-063222 - Erasmus+ Program - Call 2019 - Key Action 2 Strategic 

Partnership – KA201 - The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, 

which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein 

2 Care sunt temele acoperite de CLIL pentru TCE și importanța 
lor? 

CLIL pentru TCE acoperă următoarele subiecte în limba engleză: 

 Educația civică - Puneți în practică și implicați-vă în înțelegerea respectului și înțelegeți cum să 

deveniți cetățeni globali 

 Educația ecologică - Explorați și învățați cum să acționați pentru a proteja mediul 

 Educația financiară - Gândiți-vă la modalități de economisire și de folosire a banilor în beneficiul 

comunității. 

Prin CLIL pentru TCE, copiii dvs. vor învăța și se vor gândi la probleme durabile, relevante și 

importante pentru viitorul lor. Prin aceste teme, ei vor obține o perspectivă asupra a ceea ce 

contează astăzi în lume și o vor conecta la experiențele lor de zi cu zi. Se vor concentra asupra 

modului în care pot fi mai prietenoși cu mediul înconjurător la nivel local și își vor împărtăși 

experiențele la nivel internațional. 

Prin jocuri active și proiecte vor înțelege modul în care aceste subiecte / domenii au un efect asupra 

lumii. 

Se vor simți ca cetățeni activi într-o lume globalizată în care diversitatea, mediul înconjurător și 

problemele financiare contează, toate sunt interconectate și ne afectează viața de zi cu zi. Cu 

alte cuvinte, copiii dvs. vor lua lecțiile învățate la școală în afara clasei și le vor transforma în 

acțiuni care influențează comunitatea din jurul lor. 
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3 De ce părinții ar trebui să se implice în acest proiect? 

Implicarea părinților este vitală. Cercetările demonstrează că atunci când părinții participă la 

educația copiilor lor, elevii sunt mai implicați, mai motivați și dornici să participe la activitățile din 

clasă, prin urmare, performanța lor școlară crește. Copiii manifestă întotdeauna considerație pentru 

părinții lor, așa că văzând că vă interesați activ de ceea ce fac și vă implicați în problemele școlare, 

toate acestea îi fac să simtă că școala este semnificativă și importantă. Știind, de asemenea, că veți 

fi alături de ei, ajutându-i să îndeplinească sarcini, se va crea o legătură mai puternică și o relație mai 

bună între părinte și copil. 

Proiectul nostru este conceput pentru a ajuta părinții să își sprijine copiii printr-o serie de activități 

într-un mod simplu, dar practic. Veți vedea ce învață copiii dvs. la școală, iar ei vă vor spune ce 

activități trebuie să faceți cu ei. Materialele vor fi prietenoase cu dvs. și veți primi sprijin de la 

profesori pe tot parcursul proiectului. 

Iată câteva exemple despre modul în care puteți participa:  

• Îi ajutați în activități precum producerea sau colectarea de materiale pentru evenimente 

de strângere de fonduri  

• Jucați jocuri cu copilul sau realizați un experiment simplu acasă 

• Organizați activități în aer liber, precum ecologizarea orașului sau îngrijirea unei grădini 

de legume 

• Îi însoțiți pe copii la ieșirile școlare cu profesorii  

• Creați resurse și distribuiți materiale pentru proiecte speciale 

• Vă angajați în proiecte de voluntariat în sălile de clasă 

• Vă implicați ca vorbitori invitați și împărtășiți know-how-ul dvs. cum ar fi pregătirea 

mâncărurilor tradiționale, ingrijirea unui animal de companie, practicarea unui sport etc. 
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• Sprijiniți și organizați inițiativele școlare care pot ajuta la implicarea altor părinți 

Partea a doua a acestui manual vă va oferi mai multe idei de activități pe care le puteți face cu copiii 

dvs. 
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4 Care este perspectiva internațională? 

Engleza, după cum știm, este una dintre principalele limbi utilizate la nivel internațional pentru a 

facilita interacțiunea dintre oameni din întreaga lume din medii lingvistice și culturale diverse. CLIL 

pentru TCE are o perspectivă internațională, prin urmare engleza este utilizată ca instrument de 

comunicare. 

Copiii vor fi expuși la materiale și la multe resurse autentice în limba engleză concepute pentru ei și 

apoi le vor utiliza într-o varietate de situații în afara clasei prin : 

• Acțiuni comunitare - creează notițe bilingve, videoclipuri, postere pentru comunitate cu 

privire la temele lecțiilor; 

• Schimburi virtuale cu alți copii de vârsta lor din alte școli sau părți ale lumii.  

Limba va fi adaptată la vârsta și nivelul lor pentru a favoriza un schimb reciproc de idei și valori într-

o comunitate internațională. 
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5 Ce fel de limbaj vor folosi copiii? 

De exemplu, elevii vor învăța să folosească structuri simple și să răspundă la comenzi simple cu care 

sunt deja familiarizați. Acest lucru include limba pe care au învățat-o deja în timpul lecțiilor de 

engleză, care este simplă, dar funcțională pentru comunicare și interacțiune socială. 

De exemplu, vor trebui să înțeleagă când profesorii le dau comenzi și răspund exprimându-și 

preferințele, dorințele și opiniile fără să se îngrijoreze în privința corectitudinii gramaticale. 

Iată câteva exemple de limbă engleză de folosit în clasă 

Înțelegerea comenzilor: “Write your answer on the table” /”Watch the video and match the words 

with the pictures”. 

Vor răspunde folosind structuri diferite 

1 I can ….(pentru a exprima posibilitatea) 

2 It is good / bad.  (pentru a exprima opiniile) 

3 I like and I don't like …....I think / I don't think..... (pentru a exprima preferințele) 

4 I need …/ I would like.../ I want... (pentru a exprima dorințele) 

5 We must..... (pentru a exprima obligația) 

Limba utilizată depinde de nivelul de engleză al elevilor. 

Vocabularul nou va fi introdus prin imagini și alte informații vizuale, cum ar fi videoclipuri, cărți de 

povești, precum și prin mișcare, rime și cântece pentru a ajuta copiii să înțeleagă conținutul 

lecțiilor. 

Copiii vor fi încurajați să iasă din zona lor de confort și să experimenteze liber limba. Corectitudinea 

gramaticală, așa cum am menționat, nu este o prioritate, dar fluența este. Copiilor li se oferă 
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posibilitatea de a-și folosi intuiția, creativitatea, limbajul corpului și stilul personal pentru a 

transmite mesajul. 

Ei vor experimenta limba engleză printr-o serie de sarcini sau activități. 

Li se vor pune o mulțime de întrebări și li se va permite să răspundă într-o varietate de moduri, într-

o engleză stricată sau, dacă nu sunt gata să vorbească, vor putea răspunde și non-lingvistic, prin 

limbajul corpului și alte forme non-verbale. 

De asemenea, vor învăța să folosească și să înțeleagă vocabularul nou legat de teme: cuvinte precum 

pollution, environment, floods, kindness and savings (poluare, mediu, inundații, bunătate și 

economii). 

În funcție de nivelul lor de engleză, vor fi încurajați să formuleze forme de limbaj mai complexe, cum 

ar fi “People must follow the rules”; “we need to protect the environment” “Let's stop natural 

disasters” („Oamenii trebuie să respecte regulile”; „Trebuie să protejăm mediul înconjurător” 

„Să oprim dezastrele naturale”). 

Vor învăța să se simtă mai confortabil cu limba engleză concentrându-se mai degrabă pe sensul 

general decât pe traducere. Vor încerca să transmită mesajul fără să se îngrijoreze în privința 

cuvintelor individuale și gramaticii. 

Vor învăța prin povești sau alte surse despre durabilitate și apoi vor trebui să reflecteze înainte de a-

și prezenta ideile și convingerile cu privire la subiect. 
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6 Ce activități sau sarcini vor avea la clasă? 

Vor lucra în grupuri și vor folosi surse vizuale și grafice de informații precum cărți ilustrate, animații, 

postere, videoclipuri și vor completa tabele / diagrame cu informații, vor identifica cuvintele 

cheie dintr-un text, vor crea un storyboard (planșeta poveștii), vor face flashcard-uri, vor juca 

jocuri de revizuire a vocabularului etc. 

Vor citi, vor viziona un videoclip, vor desena, vor asculta, vor calcula, vor scrie texte scurte și vor face 

sarcini și activități care îi vor ajuta să înțeleagă conținutul lecției și să învețe vocabularul, 

deoarece pot vedea, auzi și interpreta ceea ce le este prezentat de către profesor. 

Vor trebui să rezolve probleme, să se gândească la soluții și să creeze materiale pentru școală și 

comunitate care să le reprezinte gândurile și ideile despre cum să facă din aceasta o lume mai 

bună, toate aceste teme fiind în strânsă legătură cu durabilitatea. 

Toate activitățile sunt adecvate vârstei și nivelului de limbă al copiilor. 

Vor îndeplini o serie de sarcini în timpul acestor lecții, cum ar fi: 

• Să joace un joc pentru a învăța vocabularul cheie al lecțiilor legate de o anumită temă 

• Să vizioneze un videoclip și să completeze un tabel 

• Să potrivească imaginea cu textul sau să reordoneze un text sau imagini 

• Să creeze un e-book cu descriere sau să pregătească mini-prezentări, postere 

• Să prezinte materialele lor colegilor de clasă, comunității și altor școli. 
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7 Ce vor învăța din aceste lecții? 

Copiii vor dobândi o înțelegere internațională a problemelor mondiale bazată pe problemele globale 

actuale, așa cum s-a stabilit în 2015 într-un document important semnat la nivel mondial de 

politicieni și guverne: Transformarea lumii noastre. Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă - 

cunoscută în mod obișnuit ca Obiectivele globale pentru 2030, care acoperă totul, de la sănătate și 

educație până la pace și justiție. 

Lecțiile acoperă unele dintre aceste teme:  

Educație civică - Bunătate, agresiune, curajul pentru ceilalți, îngrijirea de sine 

Probleme ecologice – Cei 3 R: reciclare, reecologizarea orașelor, refolosire, și dezastre naturale 

Educație financiară – Să fim consumatori responsabili: piețele locale, economisirea, activitățile 

bancare, trocul și alegerile etice. 

Alte valori sunt: deschiderea către diferențele culturale, respectul, spiritul civic și responsabilitatea, 

identități, tradiții europene și găsirea punctelor lor comune, aprecierea diversității culturale la 

nivel economic, social și cultural. 
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8 De ce trebuie să-mi ajut copiii? Eu nu sunt profesor. 

Nu sunteți profesor instruit, totuși puteți face totuși o mare diferență. Învățarea individuală este 

extrem de benefică pentru copii, iar accentul se pune doar pe nevoile și abilitățile lor personale. CLIL 

pentru TCE a creat o serie de mini-proiecte care acoperă cetățenia, probleme de mediu și subiecte 

financiare. Vi se vor oferi resurse, strategii și o serie de activități prin intermediul acestui proiect, 

astfel încât să știți exact ce puteți face cu ele. Copiii vor fi încurajați să gîndească în mod creativ și, 

cu sprijinul dvs., vor trebui să găsească soluții, pe care apoi trebuie să le prezinte în limba engleză 

clasei și mai târziu colegilor lor din proiect. 

Discutând alegerile copiilor și căutând soluții împreună, începeți să purtați o conversație despre 

durabilitate și așa deveniți educatori. Vă va ajuta să împărtășiți o experiență de învățare cu copiii dvs. 

în afara unei săli de clasă și să duceți sala de clasă în lume. 
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9 De ce ar trebui copiii să fie cetățeni globali? 

De exemplu, copiii vor afla despre Drepturile Copilului, dezastrele naturale, obiectivele globale de 

dezvoltare pentru 2030. Ei vor deveni conștienți de problemele globale și vor dori să acționeze 

ca cetățeni mondiali responsabili și activi folosind limba engleză. Aceste lecții le vor permite 

copiilor să învețe în afara clasei și să interacționeze:  

 local, cu comunitatea locală, autoritățile locale, muzee, biblioteci, întreprinderi 

 la nivel internațional, cu alți copii de aceeași vârstă comparând comunitățile acestora cu ale 

lor.  
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10 Cum pot înțelege copiii aceste teme? 

CLIL înseamnă flexibilitate în ceea ce privește utilizarea limbii engleze în clasă. Profesorii, pe baza 

nivelului și abilităților copiilor, vor decide dacă vor desfășura lecțiile integral sau parțial în limba 

engleză, adică să le explice conceptele în limba maternă și apoi să treacă la limba engleză pentru a 

îndeplini sarcinile. Profesorii vor decide în consecință câtă limbă engleză pot folosi cu clasa lor.  

Copiii nu sunt singuri, deoarece vor elabora informațiile prezentate în timpul lecției și vor lucra 

împreună în grupuri sau pe perechi pentru a se sprijini reciproc în timpul lecțiilor. Vor îndeplini o 

serie de sarcini și, la final, vor crea materiale precum scrierea unei liste de reguli pentru școală, vor 

colecta obiecte pentru a strânge bani sau vor crea o poveste despre probleme sociale importante. 
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11 Ce se întâmplă dacă timiditatea copilului meu îl împiedică să 
aibă încredere în cunoștințele sale de limbă engleză? 

CLIL se adresează tuturor tipurilor de elevi. 

Deoarece accentul nu se pune pe corectitudinea gramaticală, ci pe comunicare, copiii își pot 

comunica ideile și gândurile într-un mediu sigur și incluziv, fără să fie nevoie să-și facă griji cu 

privire la greșeli. 

Elevii pot să vadă, să audă și să interpreteze ceea ce le prezintă profesorul și să comunice înțelesul 

în forme lingvistice și non-lingvistice în care, așa cum s-a menționat, comunicarea și capacitatea 

de a interacționa cu ceilalți sunt esențiale. 

Copiii vor îndeplini sarcini sub îndrumarea profesorilor lor și vor lucra în grupuri, astfel încât să fie 

eliminată presiunea asupra performanței individuale. 

Fără să se îngrijoreze în privința traducerii, copiii vor folosi în mod activ și natural limba engleză 

pentru a desfășura activități, concentrându-se direct asupra sarcinilor (cum ar fi: să vizioneze 

videoclipuri, să scrie rezumate scurte, să completeze tabele și să facă experimente). 

Sarcinile sunt concepute pentru a încorpora diferite stiluri de învățare, astfel încât toți copiii, cu 

propria lor preferință specială pentru diferite tipuri de activități, pot participa la lecție în ritmul 

lor (de exemplu, vor exista activități pentru elevii care sunt liniștiți și cărora le place desenul, și 

acțiune, mișcare, jocuri și cântece pentru cei activi) 

Această abordare practică este foarte practică și distractivă, deoarece este diferită de o lecție 

tradițională de engleză. Permite chiar și celui mai intimidat sau timid elev să se alăture și să se 

bucure de experiență. 
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12 Ca părinte, ce anume trebuie să fac? 

Știm că vă pasă de educația copiilor dvs. și că sunteți foarte ocupați, așa că ne-am gândit la câteva 

activități online foarte ușoare pe care le puteți face cu copiii. Veți găsi instrucțiuni mai detaliate în 

partea a doua a Manualului. 

 Prin urmare, tot ce trebuie să faceți este să fiți curioși și să vă interesați de ceea ce fac. 

• Întrebați-vă copiii despre ce fac la școală 

• Asculți-vă copiii 

• Laudați-i 

• Găsiți-vă timp pentru ei 

• Întrebați-i dacă vă pot arăta / spune ce trebuie să facă 

• Urmați acest manual. 
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13 Ce fel de activități va trebui să fac? 

Acestea sunt activități ușoare și adaptabile. Nu trebuie să fiți expert, nu aveți nevoie de resurse 

speciale și le puteți adapta în funcție de programul dvs., și nu trebuie vorbiți limba engleză. 

Prin aceste activități puteți explora împreună concepte precum îngrijirea de sine, pacea, casa și 

comunitatea în moduri simple. Multe dintre activități încurajează aprecierea naturii și importanța 

protejării acesteia. 

Aceste activități își propun să inspire o perspectivă pozitivă și plină de speranță asupra lumii noastre 

de astăzi și a viitorului. Adaptați-le astfel încât să fie potrivite contextului dvs. și fiți creativi - cel mai 

important lucru este că vă bucurați de acest proces și de petrecerea timpului într-un mod distractiv 

cu copiii dvs. Urmăriți-i cum învață împreună cu dvs.! 

Este posibil să vi se solicite, în funcție de mini-proiect, de exemplu, să vă ajutați copiii acasă: 

• să faceți fotografii sau să desenați ceva și să trimiteți materialul prin WhatsApp sau e-mail 

profesorului 

• să puneți subtitrările în ordinea corectă pentru a crea un storyboard (planșeta poveștii) 

• să jucați un joc online 

• să găsiți poze online sau într-o revistă pentru a le duce la școală 

• să găsiți sau să colecționați obiecte 

• să faceți o listă 

• să-i sprijiniți digital atunci când fac o prezentare / creează un eBook 

• să ascultați o melodie, o poezie sau o poveste 

Atunci când alte părți interesate sunt implicate în proiect, vi se poate cere: 



 
 

 

Pag. 23 of 34 

Project Title: CLIL for Young European Citizens - Project No. 2019-1-IT02-KA201-063222 - Erasmus+ Program - Call 2019 - Key Action 2 Strategic 

Partnership – KA201 - The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, 

which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information 

contained therein 

• Să vizitați un site web sau un loc 

• Să ajutați la organizarea unui eveniment 

Activitățile în aer liber care necesită sprijinul dvs. pentru lecțiile CLIL pentru TCE pot implica: 

• Să gătiți 

• Să faceți schimb de jucării vechi sau să colectați obiecte pentru un eveniment de strângere 

de fonduri 

• Să plantați copaci sau să îngrijiți o grădină de legume 

• Să faceți cumpărături pe piața locală sau să verificați prețuri la supermarket  

• Să faceți o plimbare prin oraș / țară / parc și să faceți notițe destre acest lucru 

• Să creați postere sau anunțuri pentru a le pune prin oraș 

• Să organizați un eveniment 

….........…... 

Sfaturi pentru a consolida relația părinte-copil 

Discutați cu copilul dvs. despre ceea ce se întâmplă la școală. După cum am menționat, întrebați-l 

despre activități, programe, ce învață sau ce li s-a părut interesant sau distractiv în timpul zilei. Este 

important ca dvs. să vorbiți cu copilul astfel încât să-l ajutați să creadă în el însuți și să aibă încredere 

că poate reuși. 

Ar trebui să îl întrebați pe copilul dvs. despre ziua sa la școală și despre ce a învățat în limba engleză, 

să vă uitați peste caietele lor sau la materialul postat pe mass-media de către profesor. Și întrebați-l 

ce jocuri sau activități trebuie să facă. 
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Lăudați-l chiar dacă nu este perfect ce a făcut. Evitați cuvintele negative precum ‘Este greșit’ sau ‘Nu 

ai înțeles’. 
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14 Ce pot face dacă am un nivel scăzut al limbii engleze? 

Susținerea părinților este crucială, deoarece copiii la această vârstă își doresc și se bucură să facă 

activități cu părinții sau membrii familiilor lor. Chiar dacă nu aveți un nivel bun de limba engleză, vă 

puteți sprijini copilul. Vi se va cere să faceți câteva activități online simple cu copiii dvs. și să îi sprijiniți 

în timpul schimburilor lor virtuale. Va fi ușor și vi se vor oferi instrucțiuni. 

Părinții dau un exemplu. Sprijinul dvs. emoțional și fizic îi ajută pe copii să știe că vă pasă indiferent 

de nivelul limbii. În acest ghid dorim să vă implicăm în procesul de învățare, care poate fi benefic 

nu numai pentru copilul dvs., ci și pentru dvs. 

Copilul dvs. ar putea să vă sprijine, împărtășind ceea ce a învățat la școală și dorind să vă învețe 

vocabularul pe care l-au achizionat în timpul lecției. Dacă nu sunteți sigur de un cuvânt, puteți 

să verificați cu copilul dvs. online sau să utilizați orice altă aplicație și să căutați traducerea, să 

aflați sensul, precum și să ascultați pronunția corectă. 

Există și alte beneficii: 

Puteți ajunge chiar să găsiți motivația de a învăța sau de a vă îmbunătăți limba engleză nu numai 

pentru a vă ajuta copiii, ci și din motive personale. Nu ar trebui să vă faceți griji cu privire la 

limba engleză, dar ar trebui să vedeți în aceste lecții o oportunitate de a vă îmbunătăți sau chiar 

de a învăța limba engleză într-un context non-formal. 

Poate fi și o oportunitate să vă îmbunătățiți abilitățile digitale, alături de copil, ca familie. Deoarece 

copiii trebuie să fie îndrumați în utilizarea internetului, este crucial să învățăm să-l folosim 

pentru a-l folosi în mod responsabil ca instrument de cercetare. 

Toate acestea ajută la consolidarea legăturii părinte-copil și la susținerea reciprocă în procesul de 

învățare. 
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15 Ce sunt schimburi virtuale? 

Lecțiile vor promova, de asemenea, schimburi virtuale în care copilul dvs. va putea interacționa pe 

o platformă sigură cu alte școli cu copii de vârsta sa, astfel încât să împărtășească și să compare 

experiențele sale în engleză astfel încât să se simtă parte a unei comunități internaționale de oameni. 

Școala vă va oferi acces și informații despre natura specifică a acestora, astfel încât să știți bine cu 

cine și când vor avea loc aceste schimburi și, de asemenea, veți putea participa împreună cu copilul 

dumneavoastră. 
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16 Sunt schimburile virtuale sigure? 

Platformele utilizate de școală pentru schimburi virtuale sunt sigure. Cu toate acestea, este 

întotdeauna important să aveți grijă și să verificați când copiii folosesc internetul. Școlile vă pot oferi 

mai multe informații și vă pot pune în contact cu un membru al personalului responsabil de aceste 

programe de schimb virtual. 

Copiii vor fi rugați să se conecteze cu alte școli și elevi la nivel internațional într-un mediu sigur la 

școală. Școala va organiza printr-o platformă numită VANTAGE schimburi culturale cu copiii din alte 

școli partenere care fac parte din proiect sau alte organizații. Aceste schimburi vor cere elevilor să 

pregătească materiale despre durabilitate, mediul înconjurător și experiențele financiare pentru a le 

împărtăși cu alți studenți. În calitate de părinți, vă puteți ajuta copiii să găsească și să pregătească 

materialele pentru aceste schimburi culturale pe probleme de durabilitate. Părinții vor fi informați 

cu privire la natura schimburilor. 
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17  De cât timp am nevoie pentru a mă dedica proiectului? 

Vă puteți dedica cât mai mult timp copiilor dvs. și proiectului. Odată ce ați început, veți ajunge să vă 

doriți să faceți mai mult, deoarece toate acestea implică petrecerea unui timp de calitate și distractiv 

cu copiii dvs. Rețineți că acestea sunt activități distractive și ușoare. 

Iată câteva idei care pot fi încorporate cu ușurință în rutina săptămânală: 

Puteți găsi timp, de exemplu, seara sau într-o zi ploioasă pentru a juca un joc online, pentru a face 

un experiment acasă, pentru a vă ajuta copiii să coloreze sau să facă un obiect cu materiale 

reciclate, să coaceți, chiar să citiți sau să vizionați un videoclip, să faceți un concurs de cuvinte. 

Într-un weekend în aer liber, într-o zi însorită, puteți: 

Să colectați obiecte în cartier sau să creați ceva în grădină într-un ghiveci, să faceți exerciții fizice 

împreună sau un sport sau orice altă activitate de agrement împreună. 

Să vizitați un muzeu sau o galerie de artă, un magazin de caritate sau un magazin de produse locale. 

Seara acasă: 

Să puneți întrebări specifice pentru a obține informații de la copilul dvs. - în loc de întrebări cu 

rărpunsuri „da” sau „nu”, încercați întrebări deschise care încurajează discuțiile: „Cum a fost 

lecția ta?”, „Arată-mi ce activități ai făcut la școală”. Aflați care a fost activitatea preferată a 

copilului dvs. în acea zi. 

Încercați să faceți legături între ceea ce învață la școală și viața de acasă, fie în engleză, fie în limba 

maternă: ‘How do you say this in English?' sau dacă asta nu funcționează: ‘Is this a bin in 

English?’, ‘Where should I throw this bottle?’, ‘Where can we buy local apples?’. 

Discutați cu copilul dvs. despre probleme sociale sau culturale sau idei mari - discuția și explorarea 

ideilor mari încurajează gândirea critică, stimulează curiozitatea cu privire la modul în care 

funcționează lucrurile, creează entuziasm pentru învățare și oferă o oportunitate de a 
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transforma gândurile în limbaj. Puteți viziona împreună un videoclip văzut la școală și să 

reflectați împreună la mesajul acestuia. 
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18 Ce alt sprijin pot avea ca părinte sau educator dacă mă 
blochez? 

Lecțiile CLIL pentru TCE oferă un plan de studiu cu activități și sarcini de făcut acasă descrise cu 

atenție. Vor fi întâlniri și schimburi de e-mail-uri sau pe rețele sociale între părinți și profesori pentru 

a vă ține la curent. Școala folosește diferite canale pentru a vă sprijini, precum: 

1. Site-ul școlii - verificați linkul către CLIL pentru TCE, unde puteți găsi mai multe informații.  

2. Reprezentanții clasei și asociația părinților pot comunica direct cu dvs. și vă pot ține la curent 

cu evenimentele sau întâlnirile școlare.  

3. Se va organiza o întâlnire CLIL pentru TCE înainte de începerea lecțiilor pentru a prezenta 

materialele, slide-urile, videoclipurile sau o listă de resurse de lectură suplimentară pentru 

ca părinții să le vadă ca o continuare a activităților.   

Vi se va oferi o varietate de activități, iar profesorii implicați în proiect vor fi încântați să aibă feedback 

și să vă ofere orice fel de sprijin de care aveți nevoie. 

Distrați-vă cu copiii dvs. 
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19 Ce va putea face copilul meu la finalul proiectului? 

La sfârșitul proiectului, copiii dvs. se vor simți parte a unei comunități internaționale, vor dori să afle 

mai multe despre lumea din jurul lor, vor fi mai încrezători în limba engleză și vor fi gata să treacă la 

probleme mai mari. Vor fi gata să exploreze problemele în profunzime și vor dori să discute cu dvs. 

semnificația și implicațiile acestora. Dând un exemplu, copiii se vor simți mai conectați cu dvs. și vor 

dori să împărtășească obiective și credințe comune. 

Competențe și aptitudini care vor fi dezvoltate prin CLIL4YEC: 

• îmbunătățirea nivelului de engleză al copilului dvs. pentru mediu, educație civică și 

conștientizare financiară 

• o încredere lingvistică general mai mare datorită schimburilor virtuale cu elevii din alte școli 

partenere 

• o motivație îmbunătățită prin activități bazate pe sarcini 

• o încredere personală mai puternică datorită observării cetățenilor activi și a activității 

comunității 

• relații și legături mai bune între părinți și copii 

• un sentiment de apartenență la o comunitate de elevi și deci o atitudine mai bună față de 

școală 

• conștientizare socială sporită și curiozitate cu privire la problemele sociale 
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20 Cum pot să folosesc eCourse? 

Ați urmat calea, felicitări! Acum încearcă să faci lucrurile pe care ți le-am recomandat! 
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