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ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΤΠΑΒΑΘΡΟ ΣΗ 
ΜΕΘΟΔΟΤ 



Τι είναι θ μζκοδοσ CLIL 

• Είναι ακροςτιχίδα για το Content Language 
Integrated Learning)  

• Μια πικανι απόδοςθ ςτα Ελλθνικά κα ιταν  
Διδαςκαλία Γλϊςςασ με Βάςθ το 
Περιεχόμενο. 

 



Τι είναι θ μζκοδοσ CLIL 

• Πρόκειται για μζκοδο διδαςκαλίασ ενόσ 
ςχολικοφ μακιματοσ με τθ βοικεια μιασ 
ξζνθσ γλϊςςασ. 

• Ζχει γνωςτικοφσ ςτόχουσ που ςχετίηονται 
τόςο με το διδαςκόμενο μάκθμα, όςο και με 
τθν ξζνθ γλϊςςα που επιλζγεται ωσ «όχθμα» 
για τθ διδαςκαλία. 

 



Τι είναι θ μζκοδοσ CLIL 

• Εντάςςεται ςτθν γλωςςικι πολιτικι τθσ Ε.Ε 
για ανάπτυξθ τθσ πολυγλωςςίασ ςφμφωνα με 
τθν οποία οι πολίτεσ τθσ Ε.Ε. κα πρζπει να 
χειρίηονται λειτουργικά 2 τουλάχιςτον 
γλϊςςεσ πζραν τθσ μθτρικισ (διακιρυξθ 
Βαρκελϊνθσ 2002). 

• Ζχει ιδιαίτερο ενδιαφζρον για χϊρεσ με 
ζντονεσ προςφυγικζσ ροζσ όπωσ θ Ελλάδα. 

 



Τι είναι θ μζκοδοσ CLIL 

• Βοθκά τουσ μακθτζσ να χειρίηονται τθν ξζνθ 
γλϊςςα ωσ ζνα επικοινωνιακό εργαλείο 
ςτοχεφοντασ ςτθ μετάδοςθ μθνυμάτων και 
όχι τόςο ςτα φορμαλιςτικά ςτοιχεία τθσ 
γλϊςςασ (γραμματικι, ςυντακτικό κ.ο.κ) 

• Φζρνει τουσ μακθτζσ ςε επαφι με πτυχζσ τθσ 
γλϊςςασ (π.χ. ειδικό λεξιλόγιο) που δεν 
εμφανίηονται ςτθ τυπικι διδαςκαλία τθσ 
ξζνθσ γλϊςςασ. 



Τι δεν είναι θ μζκοδοσ CLIL 

• Δεν είναι μζκοδοσ διδαςκαλίασ τθσ ξζνθσ 
γλϊςςασ, αλλά μπορεί να υλοποιθκεί με τθ 
βοικεια των κακθγθτϊν ξζνων γλωςςϊν. 



Μια εφαρμογι τθσ μεκόδου ςτθ 
Βιολογία 

• Μια παραδειγματικι εφαρμογι τθσ μεκόδου 
που επιδείχκθκε ςτο ςεμινάριο ιταν θ 
διδαςκαλία του πεπτικοφ ςυςτιματοσ ςτον 
άνκρωπο. 



ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 



Η δραςτθριότθτα 

• Στθ δραςτθριότθτα δίνεται ςτουσ μακθτζσ ζνα 
φφλλο χαρτί που ζχει πάνω του γραμμζνα τα 
όργανα του πεπτικοφ ςυςτιματοσ όπωσ 
φαίνεται ςτθ διαφάνεια που ακολουκεί. 



Η δραςτθριότθτα 

ΟΙΟΦΑΓΟ 

  

ΠΑΧΤ ΕΝΣΕΡΟ 

  

ΣΟΜΑΧΙ 

  

ΦΑΡΤΓΓΑ 

  

ΛΕΠΣΟ ΕΝΣΕΡΟ 

  

ΣΟΜΑΣΙΚΗ ΚΟΙΛΟΣΗΣΑ 



Η δραςτθριότθτα 

• Μποροφμε φυςικά να προςκζςουμε όςεσ 
λεπτομζρειεσ επικυμοφμε ανάλογα με τθν 
τάξθ ςτθν οποία απευκφνεται θ 
δραςτθριότθτα. 

 



Η δραςτθριότθτα 

• Οι μακθτζσ καλοφνται να κόψουν τα 
επιμζρουσ τμιματα και ςε πρϊτθ φάςθ να τα 
τοποκετιςουν ςτθ ςωςτι ςειρά. 

• Στθ ςυνζχεια ςτο πίςω μζροσ του κάκε 
τμιματοσ από χαρτί καλοφνται να γράψουν 
τον αντίςτοιχο όρο ςτθ 2θ γλϊςςα που 
χρθςιμοποιείται ςτθ δραςτθριότθτα. 



Η δραςτθριότθτα 

• Στθ ςυνζχεια κα πρζπει να φτιάξουν μια 
αλυςίδα με κρίκουσ τα επιμζρουσ όργανα του 
πεπτικοφ ςυςτιματοσ, τοποκετθμζνα ςτθ 
ςωςτι ςειρά. 

• Στερεϊνουν τουσ κρίκουσ με τθ βοικεια είτε 
κόλλασ είτε αυτοκόλθτθσ ταινίασ. 



Η δραςτθριότθτα 



Επζκταςθ τθσ δραςτθριότθτασ 

• Μπορεί πάνω ςε κάκε δακτυλίδι να ηθτθκεί 
από τουσ μακθτζσ να γραφεί μια μικρι 
περιγραφι του ρόλου του κάκε οργάνου. 

• Η περιγραφι μπορεί να γίνει τόςο ςτθ 
μθτρικι γλϊςςα όςο και ςτθ 2θ γλϊςςα που 
χρθςιμοποιείται ςτθ δραςτθριότθτα. 


