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În societatea actuală, învățarea și 
stăpânirea unei limbi străine este 
recunoscută ca o abilitate necesară și 
indispensabilă pentru noile generații. 
Proiectul BiMo aprofundează nevoile 
elevilor, profesorilor și părinților care 
trăiesc în societăți monolingve, dar 
sunt interesați de studiul programelor 
bilingve. 

Rezultatele principale ale proiectului 
sunt:
• 3 MOOC-uri adresate părinților, 

profesorilor și echipelor de conducere 
a școlii. 

• 1 Ghid de recomandări cu politici 
educaționale.  

• 1 colecție de studii de caz cu cele mai 
bune practici în educația bilingvă 
pentru a ajuta părțile interesate din 
școlile din contexte monolingve.

Proiectul se adresează:
• Părinților 
• Echipelor de conducere a școlilor
• Coordonatorilor de programe bilingve 
școlare
• Profesorilor CLIL
• Factorilor de decizie politică

Obiectivele proiectului BiMo sunt:
• Aprofundarea opiniilor, impresiilor și 

nevoilor părinților din societățile 
monolingve care implementează 
programe de educație bilingve. 

• Stabilirea de sinergii între instituții și 
actori educaționali din societăți cu o 
experiență mai mare în bilingvismul 
de zi cu zi. 

• Punerea în mișcare  a mai multor linii 
de acțiune care permit transferul de 
informații și schimbul de experiențe 
între contexte sociale tipic bilingve și 
contexte sociale tipic monolingve.
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REZULTATE AȘTEPTATE


