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Vznik projektu 

Koordinátor a partneri 

Kritéria výberu partnerov 

Ciele projektu a intelektuálne výstupy 

Projektové riadenie 

Diseminácia 

Prínos projektu 



OD MYŠLIENKY K PROJEKTU 

 Dizertačné práce v oblasti metodiky CLIL 

 Pracovná stáž v Bilbao, Španielsko 

 Hľadanie unifikovaného a efektívneho 

spôsobu implementácie CLIL do 

vyučovania 

 Skúmanie vnímania CLIL metodiky v EÚ 

 Výmena praktických skúsenosti 



KOORDINÁTOR A PARTNERI 



KRITÉRIA VÝBERU 

 Rozmanitosť inštitúcii 

 CLIL skúsení 

 CLIL neskúsení 

 Rôzne časti Európy 

 



CIELE PROJEKTU a 

INTELEKTUÁLNE VÝSTUPY 

 Hľadanie dobrej praxe implementácie CLIL do 

vyučovania pozorovaním vyučovacích hodín 

 Príprava modulárneho e-kurzu pre CLIL učiteľov v EÚ 

 Tréning zameraný na CLIL metodiku pre zúčastnených 

učiteľov z partnerských inštitúcií 

 Tvorba databázy plánov CLIL vyučovacích hodín na 

rôznych úrovniach vzdelávania a z rôznych odborných 

predmetov 

 Zber výskumných dát k porovnávacej analýze 

 Disemácia výskumných zistení do sektoru vysokých škôl 

s cieľom prípravy nového partnerského projektu pre 

terciárny stupeň vzdelávania 

 



PROJEKTOVÉ RIADENIE 

 Úvodné nastavenie projektových rolí 

zúčastnených z partnerských organizácií z 

hľadiska riadenia toku informácií, finančných 

prostriedkov a procesov potrebných k dosiahnutiu 

projektových zámerov 

 Pravidelná komunikácia a monitorovanie 

 Zazmluvnenie partnerov 

 Skúsenosť s odstúpením projektového partnera 



DISEMINÁCIA 

 Diverzita projektových partnerov = diverzita diseminácie 

 LOKÁLNE MÉDIA – informácia o projekte a zámeroch 

(Lotyšsko – noviny, telévizia, portál inštitúcie, Taliansko – 

prezentačný seminár pre rodičov, učiteľov, odbornú 

verejnosť a študentov, Litva – lokálne noviny, Slovensko – 

lokálny časopis) 

 ODBORNÁ DISEMINÁCIA – projektové zámery, výstupy v 

odborných článkoch, na konferenciách a seminároch 

(všetci partneri) 

31 odborných výstupov 



PRÍNOS PROJEKTU 

 organizovanie didaktických seminárov pre učiteľov 

zavádzajúcich CLIL do vyučovania alebo CLIL učiteľov 

(Lotyšsko, Litva, Švédsko, Taliansko) 

 Predloženie nového ERASMUS+ projektu pre terciárne 

vzdelávanie – “CLIL – gate to internationalization of 

Higher Education” (Slovensko) 

 E- modulárny kurz pre učiteľov ZŠ a SŠ v EÚ s 

certifikáciou 

 Inšpirácia pre učiteľov pripravujúcich hodiny CLIL 

(databáza plánov hodín) 

 Používanie rôznych aplikácii pri tvorbe CLIL obsahu 

(tréning Taliansko) 

 Účasť didaktického CLIL odborníka Phila Balla na 

konferencii 

 



www.educlil.eu 
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