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În perioada 3-16 iulie 2011 am participat la cursul de formare continuă „Content and Language
Integrated Learning for Maths and Science Teachers” în cadrul Programului sectorial Comenius –
Formare continua pentru profesori și alte categorii de personal implicat în educație, subcomponentă
a Programului de Învăţare Pe Tot Parcursul Vieţii. Finanțarea a fost dublă: fonduri Comenius -

pentru transport și subzistență și FSE (Fonduri
Structurale Europene) - pentru plata taxei de curs.

  Organizator a fost International Projects
Centre, o prestigioasă instituție de formare care
desfășoară  începând din 1993 atât cursuri CLIL
cât și cursuri de limbă, civilizație și cultură
britanică pentru profesori de limba engleză și
pentru elevi cu vârste între 13 și 18 ani.

  La acest stagiu au mai participat 4 profesori
din Austria, 8 din Spania, 2 din Italia, 1 din
Polonia și o profesoară din Turcia.

Programul era zilnic între orele 915-1230 și
1315-16 cu excepția zilelor de miercuri, a zilelor de vineri după-amiaza și a celei de-a doua jumătăți a
primei zile de curs. Prima parte a fiecărei zile era consacrată dezvoltării limbajului. Ni se lămureau
cuvintele sau expresiile auzite în ziua anterioară în diverse contexte (în complexul studen țesc, la
gazdă, la cumpărături, în excursii) apoi discuția continua firesc pe teme de cultură și civilizație
britanică. În partea a doua a fiecărei zile, profesoara noastră Alison McLauren, ne -a prezentat
caracteristicile, beneficiile și rațiunea pentru care se folosește CLIL, tehnici prin care conținuturile și
limba pot fi predate  simultan, resurse relevante specifice acestei metodologii   (dar am fost încurajați
să ne creăm și propriile resurse), ne-a prezentat sistemul de învățământ britanic. În toate aceste zile a
fost folosită o gamă variată de metode de lucru: Brainstorming, prezentări ale conceptelor și
materialelor de lucru de către trainer urmate de interpretări, dezbateri,  lucru în perechi, activită ți pe
grupe, simulări, joc de rol.



IPC și-a propus nu numai să ne îmbunătățească competențele lingvistice ci să ne și lărgească
orizontul cultural cu cunoștințe de cultură, istorie și civilizație britanică. Așa că însoțiți de doi ghizi
extraordinari, Roger și Bob, am descoperit orașul Exeter cu impresionanta catedrală construită în stil
gotic,  Parcul Național Dartmoor, Tintagel cu Castelul Regelui Arthur, Bath cu impresionantele Băi
Romane și am făcut o croazieră între orașele Dartmouth și Totnes.

În penultima zi de curs fiecare din noi a susținut câte o secvență de lecție (10 minute) care a fost
evaluată atât de de trainera noastră cât și de fiecare coleg în parte.

Fiecare participant a completat în ultima zi un chestionar referitor la calitatea activită ților
desfășurate și un altul referitor la condițiile de cazare oferite de IPC și a primit un certificat de
participare și un document de mobilitate Europass.

Experiența oferită de acest curs este deosebit de benefică, mi-a creat noi perspective în cariera
mea didactică, iar impactul socio-lingvistic, cultural si istoric este extrem de important. Îl recomand
cu căldură colegilor mei indiferent de vârstă și specialitate pentru că este un curs complex, complet și
atractiv.
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