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КЛИЛ – ИНТЕГРИРАНО ИЗУЧАВАНЕ НА 
СЪДЪРЖАНИЕ И ЕЗИК

 Клил е метод, чрез който учениците усвояват както предмета, така и езика.
При този подход съдържането се изучава чрез различни активности и задачи
на чужд език (английски език).

 Основният подход е комуникативният, т.е. активната употреба на езика за
овладяване на специфичен контекст, при който учениците са в центъра на
обучението, организирано от учителя.

 Използват се различни техники за преподаване в класната стая чрез
историята, изкуството, литературата, музиката. Посещението на места с
историческо и културно значение като част от методологията на Клил служи
като контекст за произвеждане на ресурси за преподаване, като
същевременно развива комуникативните компетенции по езика.





ФОКУС: ИСТОРИЯ, ЛИТЕРАТУРА, 
ИЗКУСТВО, КУЛТУРА.

 Музея на Микеланджело Буонароти.

 Групова работа. 

 Четене с разбиране. 

 Слушане с разбиране. 

 Поставяне на глаголи в правилното време.

 Отворени въпроси.







ФОКУС: ПОЕЗИЯ. ЛЮБОВТА В ЖИВОТА 
НА ИЗВЕСТНИТЕ ЛИЧНОСТИ.

 Музея на Данте. 

 Четене с разбиране. 

 Слушане с разбиране. 

 Автентично слушане.

 Умения за писане на свързан текст по зададена тема. 

 Работа по двойки.





ФОКУС: МУЗИКА. МЕДИИ. КИНО.

 Музея на Франко Зефирели. 

 “Room with a view”

 “Our Lady” Мадона.

 Говорене, слушане с разбиране и писане на текст. 

 Упражнения за попълване на липсващи думи. 

 Работа по двойки.







ФОКУС: ФАМИЛИЯТА МЕДИЧИ.

 Дворецът  Медичи Рикарди.

 Работа по групи. 

 Ролеви игри. 

 Родословно дърво.

 Слушане с разбиране. 





ФОКУС: ХРАНА. МОДА. 

 Музея на Салваторе Ферагамо.

 Работа по двойки, работа по групи. 

 Слушане с разбиране. 

 Задаване на въпроси по текст. 

 Писане на текст. 

 Диктовка.





И СЕРТИФИКАТИТЕ….


