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Διευθυντές/ντριες                                                                                                           
Δημοτικών Σχολείων και   
Δημόσιων Νηπιαγωγείων                      
                                                             

Θέμα: Διεξαγωγή Συνεδρίου με θέμα «Εφαρμογή της προσέγγισης CLIL στην 
Κύπρο: 10 χρόνια ζωής» 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο Κύπρου και το Συντονιστικό Κέντρο CLIL διοργανώνουν συνέδριο για την 
εφαρμογή της προσέγγισης CLIL (Content and Language Integrated Learning) στη 
Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση, την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 από τις 8:30 π.μ. 
μέχρι τις 1:30 μ.μ., στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
Κύπρου. 

Η προσέγγιση CLIL αναφέρεται στη συνδυασμένη διδασκαλία ενός σχολικού μαθήματος 
και μιας ξένης γλώσσας και εφαρμόζεται στην Κύπρο σε σχολεία της Προδημοτικής και 
Δημοτικής Εκπαίδευσης. 

Στο συνέδριο θα μιλήσουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί του εξωτερικού, καθώς και 
εκπαιδευτικοί της Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης οι οποίοι εφαρμόζουν την 
προσέγγιση CLIL.   

Συγκεκριμένα, οι καθηγητές Dr. Peeter Mehisto (Institute of Education, University 
College London) και ο Dr Piet Van De Craen (Vrije Universiteit Brusse)l είναι από τους 
σημαντικότερους ερευνητές στον τομέα της προσέγγισης CLIL και πρωτεργάτες της 
εφαρμογής της προσέγγισης στις χώρες τους.  Επισημαίνεται ότι οι παρουσιάσεις των 
δύο ομιλητών θα πραγματοποιηθούν στα Αγγλικά και δεν θα υπάρχει μετάφραση. 
 
Όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο, μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
(http://www.pi-eggrafes.ac.cy), στην κατηγορία Ημερίδες-Συνέδρια, από την 
Παρασκευή 12 Μαϊου 2017 μέχρι και την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017. Για τη διαδικασία 
δήλωσης συμμετοχής είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί η επικαιροποίηση των 
προσωπικών στοιχείων των εκπαιδευτικών. Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των 
σχολικών μονάδων, δεν μπορεί να συμμετέχει δεύτερο άτομο από το ίδιο σχολείο. 

http://www.pi-eggrafes.ac.cy/


Σημειώνεται ότι τα ονόματα των εκπαιδευτικών που θα λάβουν μέρος στο συνέδριο θα 
ανακοινωθούν την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (http://www.pi.ac.cy).  

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα και η αφίσα του συνεδρίου. 

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σας σχετικά. 
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