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Grundiden med AECLIL  
projektet är att utröna om ett  
CLIL (Content and Language 
Integrated Learning)-baserat 
lärande tillför ytterligare värde 
och kvalitet till lärandet, och 
detta görs genom att  
utvärdera / bedömma den  
anskaffade/utvecklade: 
 Kunskapen 

 Ämnesfärdigheterna 

 Relationella och socio-
affektiva färdigheter 

 Tankefärdigheter 
 Lärandefärdigheter. 
 

KORT BESKRIVNING OM AECLIL PROJEKTET 

Mål med projektet 

 
 Att jämföra och utveckla metoder för 

genomförande och utbyte av CLIL  
initiativ och erfarenheter inom  
utbildningsinstitutioner I de olika 
deltagarländerna. 

 Att skapa initiativ och erfarenheter 
bland skolor/institutioner bland 
deltagarländerna. 

 Att planera CLIL lärsekvenser (genom 
att använda nätlösningar) I olika  
ämnen valda från naturvetenskap, 
teknik och konst bland de deltagande 
skolorna.i samarbete med  
projektdeltagarna. 

 Att skapa och implementera verktyg för 
övervakning och utvärdering som 
nyttjas för att utvärdera det lärande 
som skapats genom CLIL initiativen. 

 Att producera lärtillfällen genom  
kollaborativa metoder, och  
användandet av olika IT verktyg. 

 Att testa I verkliga lärsituationer det 
utbildningsmaterial som producerats 
för CLIL utprövningen. 

 Att jämföra och sprida resultaten  
genom sociala nät, seminarier,  
konferenser och utbildningar. 

 

 

 

Projektutfall/resultat 
 Sammanställning och  

organisation av lärtillfällen 

 Sammanställning av och åtk-
komst av utvärderingsverktyg 

 Jämförande analys av  
utvärderingsresultat 

 Implementering av en nät-
baserad databas för material 
sammanställt inom projektet 

 Validering av utbildnings/lär– 
metoden (CLIL) 

 Testning av det professionella 
värdet med CLIL lärande; 
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