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Lad vores projekter 
samarbejde! 
Bliv en del af COOL nu! 
Hvis du er en del af et sprogprojekt (eller allerede har gennemført et), så 
kom ombord og begynd at samkøre dine resultater med andre 
sprogundervisningsprojekter.  

COOL (CLIL Open Online Learning) er et EC-
medfinansieret projekt, der har udviklet et gratis online 
værktøj til at støtte CLIL (Content and Language 
Integrated Learning), men partnerskabet søger også at 
samarbejde med andre sprogprojekter. 

Lad COOL-webstedet fungere som et link til dine resultater. Fra 
hjemmesiden har du også adgang til copyleft 
sprogundervisningsværktøjer, videoer, materialer og metodemanualer, 
som du kan bruge og endda inkludere i dine egne projekter. 

Hop om board and tag del i COOL!! 

CLIL Open Online Learning (COOL)-projektet har udviklet en web3-tjeneste, 
hvor en lærer kan indsætte en tekst i vores dedikerede webgrænseflade, 
vælge sproget på teksten, tilføje grafik og video, oprette eller vedhæfte 
sprogøvelser/opgaver og derefter automatisk oprette en online webside med 
alle ordene knyttet til gratis ordbøger på mere end 100 sprog  

Projektet har også udviklet ressourcer og uddannelse til lærere i sektoren 
med videregående uddannelser med et specifikt fokus på at øge udbredelsen 
af Content and Language Integrated Learning (CLIL), som har dokumenteret 
resultater i andre sektorer, men ikke i de videregående uddannelser. 

  Projektets resultater omfatter softwareløsninger, træningsmaterialer og 
casestudier som følger: 

(1) COOL har fokuseret på at tilbyde efteruddannelse og træning til 
lærerstuderende og lærere inden for sekundær og videregående 
uddannelser. Den har udviklet en uddannelsesramme inden for CLIL-
området og har til hensigt at formidle denne direkte til grupper af lærere i 
hvert af partnerlandenes praktikernetværk.  

(2) COOL kan hjælpe lærerstuderende og praktiserende lærere inden for 
sekundær og videregående uddannelser med at opnå bedre resultater for 
deres elever ved at opkvalificere dem i udarbejdelse af 
multimedielæringsmaterialer. Dette vil gøre det muligt for lærere nemt at 
producere og dele skræddersyede materialer, der opfylder deres elevers 
behov. 

(3) Hver af konsortiets partnere har en stærk erfaring med at samarbejde 
med enkeltpersoner og institutioner i andre EU-lande. Gennem COOL-
projektet har partnerne lært om de problemer, undervisere står over for i 
andre sammenhænge i Europa og deler god praksis for at hjælpe hinanden 
med at overvinde metodologiske og ressourcemæssige vanskeligheder. Den 
ekspertise, der er opnået gennem dette samarbejde, har gjort det muligt for 
partnerne at planlægge deres uddannelsesprogrammer med både lokale og 
bredere europæiske bekymringer i tankerne og derfor bidrage til EU-
integration.   

(4) Projektet har uddannet støttepersoner, som er ambassadører for CLIL 
og de IKT-ressourcer, som projektkonsortiet producerer, og som tilbyder 
støtte  til lærere, der er nyuddannet i brugen af Clilstore-platformen. Denne 
support faciliteres via en online brugerhub, der muliggør udveksling af god 
praksis og ressourcer inden for det bredere netværk, som konsortiet har 
etableret og sikrer, at COOL-projektet har en lang arveperiode.. 

Besøg https://www.languages.dk og få adgang til alle de gratis 
projektressourcer, inklusive det gratis Clilstore-forfatterværktøj og lager af 
eksisterende CLIL-materialer, Clilstore Praktiker Håndbog og projektets 
MOOCs (Massive Open Online Courses). 
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