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Οι συμμετέχοντες

 13 εκπαιδευτικοί
 7 Πολωνοί

 2 Ιταλίδες

 1 Γερμανός

 1 Βούλγαρος

 2 Κύπριες

 Εκπαιδευτικοί όλων 
των βαθμίδων

 Προδημοτική

 Δημοτική

 Μέση



Συνδυασμένη εκμάθηση γλώσσας και περιεχομένου 

Τονίστηκε ότι:

•Με την προσέγγιση CLIL διδάσκεις ένα θέμα,

μέσα στα πλαίσια ενός γνωστικού αντικειμένου,

χρησιμοποιώντας μια ξένη γλώσσα.

•Οι δραστηριότητες που οργανώνονται έχουν διπλούς στόχους

(α) τους στόχους που συνδέονται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και δόμηση εννοιών

στο συγκεκριμένο Γ.Α.

(β) τους στόχους που σχετίζονται με την ανάπτυξη της ικανότητας στην ξένη γλώσσα.



Βασικές Αρχές CLIL

Community

Cognition Competences

Communication

Content

The 

5 Cs



H εργασία μας 



CONTENT

Θέμα:

«Η πεταλούδα»

Τα μέρη του σώματος 

της πεταλούδας
Είδη πεταλούδων

Ο κύκλος ζωής της 

πεταλούδας



Topic Vocabulary:

COMMUNICATION

Λεξιλόγιο που θα 

ανακαλέσουν τα παιδιά:

• χρώματα

• αριθμοί  

Είδη πεταλούδων

•Julia

•Monarch

•Peacock

•Blue morpho

•Zebra



COMPETENCES

Τα παιδιά θα είναι ικανά:

να ονομάζουν τα μέρη του σώματος της πεταλούδας

να διακρίνουν τα διαφορετικά είδη πεταλούδων 

να  ονομάζουν τα στάδια του κύκλου ζωής της 

πεταλούδας και να τοποθετούν τις εικόνες σε 

διάγραμμα. 

να εργαστούν σε ομάδες και να κατασκευάσουν μία 

πεταλούδα με ποικιλία υλικών.



COGNITION

Τα παιδιά θα συμμετέχουν σε δραστηριότητες που 

αναπτύσσουν τις ανώτερες και τις κατώτερες 

δεξιότητες σκέψης.



 Πρόσκληση γονέα στην τάξη για να διαβάσει μία σχετική με το θέμα μας,

σύντομη ιστορία στα παιδιά. 

 Συνεργασία για δημιουργία έργου μέσω eTwinning με τάξη από άλλη 

ευρωπαϊκή χώρα. 

 Επίσκεψη ενός ειδικού στην τάξη για να παρουσιάσει τον κύκλο ζωής της 

πεταλούδας στα παιδιά.

 Επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για να παρατηρήσουν 

τα παιδιά συλλογές με πεταλούδες. 

COMMUNITY



Students needs

Multiple Intelligences

Multimodality

Η θεωρία των πολλαπλών τύπων 

νοημοσύνης του Gardner



Μαθησιακή Υποστήριξη - Scaffolding strategies (Vygotsky)

Χρήση μητρικής γλώσσας όπου χρειάζεται

Ποικιλία εποπτικών μέσων

Χρήση τεχνολογίας (βιντεάκια μέσω ίντερνετ)

Χρήση διαγραμμάτων (κύκλος ζωής)

Μίμηση & εκφράσεις προσώπου

Ρυθμικά τραγουδάκια

Υπόδυση ρόλων

Ενθάρρυνση



Πρέπει να αξιολογούμε ταυτόχρονα και γλώσσα και περιεχόμενο.

Χρήση ρουμπρικών = κλίμακες με διαβαθμισμένα κριτήρια

Αξιολόγηση



Οι εργασίες των άλλων ομάδων



Οι εντυπώσεις μας

Συν

• ο διαδραστικός χαρακτήρας του σεμιναρίου

• η αλληλεπίδραση με συναδέλφους ευρωπαϊκών χωρών

•η συνειδητοποίηση πλεονεκτημάτων της προσέγγισης CLIL(π.χ. αναπτύσσει τις 

ανώτερες και κατώτερες δεξιότητες σκέψης, προωθεί την διαπολιτισμική γνώση και κατανόηση 

ανάμεσα σε άτομα με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές, τονώνει το ενδιαφέρον και την 

αυτοπεποίθηση  των μαθητών τόσο στο Γ.Α όσο και στην ξένη γλώσσα)

•τόνωση αυτοπεποίθησης  

•δόθηκε χρήσιμο υλικό / ιστοσελίδες 

•πιθανές μελλοντικές συνεργασίες

Ενδιαφέρον • ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με εκπαιδευτικά θέματα

• σύγκριση εκπαιδευτικών συστημάτων 

Μείον



Χρήσιμο Υλικό

Χρήσιμες ιστοσελίδες:

epals.com

https://kids.nationalgeographic.com

http://www.makemegenius.com/

http://www.languages.dk/clil4u/index.html

The CLIL Guidebook / Οδηγός CLIL
https://www.languages.dk/archive/clil4u/book/CLIL%20Book%20En.pdf

../Downloads/epals.com
https://kids.nationalgeographic.com/
http://www.makemegenius.com/
http://www.makemegenius.com/
http://www.languages.dk/clil4u/index.html
https://www.languages.dk/archive/clil4u/book/CLIL Book En.pdf


Επαφή με την ιστορία και την πολιτιστική 

κληρονομιά της Μάλτας



Επαφή με την ιστορία και την πολιτιστική 

κληρονομιά της Μάλτας



Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας!


