Clil4U er blevet oprettet med støtte fra EU. Denne publikation afspejler kun
ophavsmandens synspunkter, og EU kan ikke blive holdt ansvarligt for nogen som
helst anvendelse af de informationer, som denne publikation indeholder
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Kursen er sat mod mere samarbejde og deling af resultater

Clil4U projektet vil støtte indførelsen af CLIL ”Content and Language
Integrated Learning” (Indhold og sprogintegreret læring) i folkeskoler og
erhvervsskoler ved hjælp af:
- 6 motiverende videoer som vil vise anvendelsen af CLIL
- 48 CLIL scenarier klar til brug og komplette med instruktioner og materialer
- En online samling af materialer og kommenterede links til CLIL ressourcer
- Vejledende materialer som kan bruges til at inkludere forældre til børn i 1. til
4. klasse i selve CLIL processen.
For at forberede lærerne i indførelsen af CLIL vil projektet:
- Udvikle et lærerkursus i anvendelsen af CLIL
- Udvikle online sprogkurser til lærere som ikke er fremmedsprogsundervisere
(for at sikre det nødvendige sproglige niveau)
- Tilbyde lærere som ikke er fremmedsprogsundervisere en placeringstest med
certificering af sprogniveau relateret til ”Common European Framework of
Reference for Languages”.
Alle produkter er ”CopyLeft” og må frit bruges af enhver institution. Partnerne
i projektet som udbyder efteruddannelse af lærere vil efter projektets afslutning
fortsætte med at udbyde de udviklede kurser.
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- Informations og rådgivningsmaterialer til brug for involvering af forældre til børn i folkeskolen i selve CLIL processen.
- CLIL manual/guide
- Online lærerkurser til lærere som ikke er uddannet som sproglærere
- Lærerkursus i CLIL metoden, og for faglærerne et sprogkursus, som kan
føre til en test med indplacering efter CEFR (den europæiske sprogportfolio) samt forslag til evt. supplerende uddannelse for at hæve niveauet).
Scenarierne vil beskrive moduler med råd om metode sammen med
”grydeklare” materialer og anvise, hvordan opgaverne kan deles mellem
lærerne i et CLIL team. Til Folkeskolen vil scenarierne følge de nationale
læseplaner og dække fag som matematik og formning samt tematiske
projekter, der dækker flere fag. To af disse skal handle om traditioner og
livet i to andre lande (DK/IT/SP), så eleverne lærer udtryk, sange o.s.v.
fra disse lande. For erhvervsskolerne vil scenarierne dække indhold fra
elektriske bekendtgørelser, førstehjælp, social og sundhed, medicin og
menneskets krop.
Projektets mål: For at fremme og muliggøre indførelsen af CLIL i
folkeskoler og erhvervsskoler vil projektet udvikle materialer, der støtter
CLIL, spændende fra information til og inddragelse af forældre (især fra
de små klasser) / arbejdsgivere (for erhvervsskolerne), eksemplariske scenarier støttet af en online bank med materialer, motiverende videoer, som
viser anvendelse af scenarierne i klasser fra de to målgrupper, til lærerkurser både for sproglærere og faglærere.
Rationale: Behovet for projektet understøttes af adskillige internationale rapporter, eks. Eurydice “Content and Language Integrated Learning
(CLIL) at School in Europe 2006”, som blandt faktorer, der hæmmer
indførelsen af CLIL, påpeger en mangel på kurser til sproglærere i de
specielle færdigheder der kræves for at undervise samtidigt i både fremmedsprog og andre fag.
De planlagte produkter er:
- 48 CLIL scenarier, klar til brug med instruktioner og materialer.
- 6 motiverende videoer, som viser CLIL anvendt i klasser
- Online samling af materialer og kommenterede links til ressourcer på
forskellige europæiske sprog

De seks videoer vil vise tre scenarier fra hver af de to sektorer og vil fungere både som appetitvækker og praktisk guide til CLIL.
CLIL manualen vil gøre brug af scenarierne, videoerne og materialebanken for at demonstrere fordelene ved CLIL, samt fjerne nogle af de
kendte barrierer til vellykket indførelse af CLIL.
Manualen, informationsmaterialer og videotekster / lydspor vil blive på
alle partnersprogene. Materialebanken vil indeholde informationer og beskrivelser på engelsk, men den skal også dække CLIL ressourcer til andre
sprog, så hvor passende vil disse sprog også anvendes.

