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AECLIL projekta 
pamatideja ir  
izzināt, vai satura un valodas 
integrētās apguves projekti 
(CLIL) sniedz papildu pievienot 
vērtību, izvērtējot iegūtās: 

zināšanas; 

ar mācību priekšmetu  
saistītās kompetences; 

saskarsmes un sociāli-
emocionālās prasmes; 

domāšanas prasmes; 

mācīšanās prasmes. 

 

ĪSUMĀ PAR  AECLIL PROJEKTU 

Projekta mērķi 

 
  Salīdzināt, pilnveidot AECLIL projektu 

īstenošanu un veikt pieredzes apmaiņu 
starp dalībvalstu izglītības iestādēm;  

  Sadarbībā ar  iesaistītajiem partneriem 
plānot, kā, izmantojot tiešsaistes resursus, 
ieviest CLIL metožu izmantošanu vairākos 
zinātnes un tehnoloģiju, mākslas un 
humanitāro zinātņu jomu mācību 
priekšmetos; 

  Izstrādāt un pilnveidot  sasniegumu 
vērtēšanas instrumentus, kas ļautu 
novērtēt, cik plašas ir apmācāmā ar CLIL 
projektiem un metodiku saistītās zināšanas 
un prasmes; 

  Izveidot mācību materiālus izmantojot 
kooperatīvās mācīšanās metodes un 
pieejamās informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas; 

  Pārbaudīt mācību vidē izveidotos 
mācību materiālus, izmantojot 
novērošanas metodes; 

  Salīdzināt un izplatīt rezultātus 
sociālajos tīklos, semināros, konferencēs 
un mācību darbnīcās. 

 

 

 

Projekta rezultāti 
  Mācību materiālu apkopošana 

un sistemātiska sakārtošana; 

  Izvērtēšanas metožu 
apkopošana un sistemātiska 
sakārtošana; 

  Izvērtēšanas rezultātu 
salīdzinošanā analīze;  

  Visu materiālu ievietošana 
tiešsaistē pieejamā datu bāzē;  

  Mācību metodes validācija 
(CLIL); 

  AECLIL projekta rezultātu 
izvērtēšana 
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Satura un 
valodas 

integrēta 
mācīšana 

  Projekta AECLIL 
mājas lapa VISC, LATVIJA 

Projekts īstenots Mū izglž ītības 
programmas   

KA2 daudzpusējo projektu 
ietvaros  

VISC, LATVIJA 

Projekta koordinators:  

Pāvijas provinces CLIL tīkls (Itālija) 

Partneri: 

  LEND— svešvalodas skolotāju asociācija – 
Romā (Itālija); 

  Pāvijas universitātes valodu centrs – Pāvija 
(Itālija); 

  Monpeljē universitātes pedagoģiskais 
institūts  - Monpeljē (Francija); 

  G.S.Rakovska vārdā nosauktais 
Ekonomikas profesionālais licejs - Jambolā 
(Bulgārija); 

   Rumānijas LSDGC (Lasīšana un rakstīšana 
kritiskai domāšanai) asociācija  – Kluj-napokā, 
(Rumānija); 

  Zviedrijas Tehnoloģiju un pedagoģijas 
centrs – Nikopingā (Zviedrija); 

  Haketepes universitāte – Ankarā (Turcija); 

  Antonio de Nebriha vārdā nosauktā 
universitāte – Madridē (Spānija);  

  Valsts izglītības satura centrs – Rīgā,       
(Latvija); 

  Gartenštrāses ģimnāzija – Menhengladbahā 

Projekts tiek finansēts ar Eiropas 
Komisijas atbalstu.  

Šī publikācija atspoguļo tikai tās autora 
viedokli un  

Eiropas Komisija nevar tikt uzskatīta par 
atbildīgu par jebkādu šajā publikācijā 
iekļautās informācijas  izmantošanu. 

www.aeclil.eu 
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