
 
 

Μηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ 
ηαπηόρξνλε κάζεζε γλσζηηθώλ 
αληηθεηκέλσλ θαη μέλσλ γισζζώλ  

Δρ. Δήμητρα Μπεχλικούδη 

CLIL  
( Content and Language Integrated 
Learning) 



Γεληθά ζηνηρεία 

 Τν CLIL αλαθέξεηαη ζε πεξηπηώζεηο όπνπ ηα 
καζήκαηα ή κέξε καζεκάησλ δηδάζθνληαη 
κέζσ κηαο μέλεο γιώζζαο κε δηηηό ζηόρν: 

 Τελ εθκάζεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηελ 
ηαπηόρξνλε εθκάζεζε κηα μέλεο γιώζζαο. 

 Αλ θαη ζπρλά αληηιακβαλόκαζηε ην CLIL σο 
δίγισζζε εθπαίδεπζε δελ πξόθεηηαη αθξηβώο 
γη’ απηό. 

 Η δίγισζζε εθπαίδεπζε πθίζηαηαη όηαλ δπν 
γιώζζεο ζπλππάξρνπλ επίζεκα θαη δνκηθά ζην 
ζρνιείν, δηδάζθνληαη παξάιιεια θαη 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ επηθνηλσλία θαη γηα 
ηε κάζεζε 



Γεληθά ζηνηρεία 

 Η δηγισζζία γίλεηαη θαηαλνεηή κε δηάθνξνπο 
ηξόπνπο (επξεία ε αθηίλα πξννπηηθώλ κε ηηο 
νπνίεο κπνξεί λα αλαιπζεί) 

 Έλα άηνκν κπνξεί λα ζεσξεζεί δίγισζζν 
αθόκα θη αλ ε ηθαλόηεηά ηνπ ζηε ρξήζε ησλ 
δύν γισζζώλ δελ είλαη ζην ίδην, επαξθέο 
επίπεδν. Οη θύξηεο δηαθνξέο κπνξεί λα 
εκθαληζηνύλ από ηηο εμήο παξακέηξνπο: 

–  βαζκόο θαη ιεηηνπξγία 

– δηαθνξέο ζηηο γισζζηθέο ηθαλόηεηεο (αθνπζηηθέο, 
πξνθνξηθέο)  



      

Δξσηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ 

Δίλαη νη δίγισζζνη ηζόηηκα επαξθείο θαη 
ζηηο δύν γιώζζεο; 

Πνηα πεξηγξάθεηαη σο θπξίαξρε 
γιώζζα ελόο δίγισζζνπ; 

 Μπνξεί ε γισζζηθή ηθαλόηεηα λα 
αιιάδεη κε ην ρξόλν ή ιόγσ ησλ 
πεξηζηάζεσλ; 



      

CLIL  
( Content and Language Integrated Learning) 

Τν CLIL είλαη  κηα «λέα» πξνζέγγηζε ζηε 

δηδαζθαιία ησλ μέλσλ γισζζώλ, ζύκθσλα κε ηελ 

νπνία ε εθκάζεζε ηεο δεύηεξεο  γιώζζαο θαη ε 

δηδαζθαιία ηεο γίλεηαη κέζσ ηνπ πεξηερνκέλνπ κε 

γισζζηθώλ καζεκάησλ . 

Με άιια ιόγηα: Η γιώζζα θαη ην γλσζηηθό 

αληηθείκελν δηδάζθνληαη κε έλαλ ελνπνηεκέλν 

ηξόπν 



      

Η  πξνζέγγηζε CLIL  

Δπηθεληξώλεηαη νιηζηηθά ζηε γιώζζα 
αληί λα ηελ δηαζπά ζε δηαθνξεηηθά 
ηκήκαηα 

Η δηδαζθαιία επηθεληξώλεηαη ζην 
πεξηερόκελν 

Δίλαη πάληα ζηνρεπκέλε (ε γιώζζα 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπγθεθξηκέλν ζθνπό) 

Σηνρεύεη ζηελ επηθνηλσλία ζε 
ππεξβνιηθό βαζκό 

Αληηπξνζσπεύεη ηε θπζηθή αθνκνίσζε 



      

Πώο πξνέθπςε ε εθπαίδεπζε CLIL 
Πξσηνεκθαλίζηεθε ζην Καλαδά (Quebec 1965) σο αίηεκα 
ησλ γνλέσλ (ρακειή απνηειεζκαηηθόηεηα ζηε Γαιιηθή 
Γιώζζα) 

Βαζίζηεθε ζηε δηδαζθαιία κε γισζζηθώλ καζεκάησλ ζε 
κηα μέλε γιώζζα (ελ πξνθεηκέλσ ζηε Γαιιηθή) 

Τα ζεηηθά απνηειέζκαηα ελζάξξπλαλ ηελ πηνζέηεζε 
απηνύ ηνπ ηύπνπ εθπαίδεπζεο από άιιεο ρώξεο 

Σηηο ΗΠΑ δηαθνξεηηθέο νη αλάγθεο  (ν ζηόρνο λα 
αλαπηπρζεί ε ηθαλόηεηα θαη ζηηο δύν γιώζζεο δελ είλαη 
πξνηεξαηόηεηα: έληαμε ησλ παηδηώλ ησλ κεηαλαζηώλ ζε κηα 
αγγινθεληξηθή εθπαίδεπζε) 

Τν CLIL ζηελ Δπξώπε (δεθαεηία ηνπ ’60 - Γαιιία θαη 
Γεξκαλία -  κε επηιεγκέλα καζήκαηα ηελ ηζηνξία θαη 
Γεσγξαθία. Αλάγθε αλάπηπμεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 
επηθνηλσλίαο θαη απνδνρήο) 



      

Τύπνη ηνπ CLIL 

Γπν ρηιηάδεο δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηεο 
δηδαζθαιίαο ηνπ.  

Οη επηινγέο δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε: 

 ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο 
 ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα 
 ηηο πεγέο νξγάλσζεο ηνπ πξνζσπηθνύ 
 ηνπο ζηόρνπο ηεο εθπαίδεπζεο CLIL 
 ην πξνθίι ησλ καζεηώλ/ηξηώλ 
 ηηο αλάγθεο  
 ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

ζεσξήζεηο 



      

Παξαδείγκαηα ηύπσλ εθπαίδεπζεο CLIL 

 Δπηιεγκέλα καζήκαηα δηδάζθνληαη ζε 

κηα μέλε γιώζζα 

 Όια ζρεδόλ ηα καζήκαηα δηδάζθνληαη 

ζε κηα μέλε γιώζζα  

 Άηππεο κνξθέο εθαξκνγήο ηνπ 

(εμσδηδαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  π.ρ. 

ζπκκεηνρή ζε Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα) 



      
Πξώηκε εθπαίδεπζε CLIL        
Νεπηαγσγείν, Γεκνηηθό Σρνιείν 

 
 

Μέζε Δθπαίδεπζε CLIL         
Γπκλάζην  

 
 

Δθπαίδεπζε CLIL κεηά ην Γπκλάζην 
Λύθεηα, Δπαγγεικαηηθή Δθπαίδεπζε, 

Παλεπηζηήκηα 

Η πξνζέγγηζε CLIL ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία 
θαη ην ζεκείν έλαξμεο δηαηξείηαη ζε: 



Η δηαβάζκηζε ηνπ CLIL ζε ζρέζε κε ηνλ 
ρξόλν πνπ εκπιέθεηαη ν/ε  καζεηήο/ηξηα 
ζηελ μέλε γιώζζα: 

Μηθξή:  5-15% ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο αθηεξώλεηαη ζην CLIL 
 
Μέζε:   15-50% ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο αθηεξώλεηαη ζην CLIL 
 
Υςειή: > 50% ηνπ ζρνιηθνύ πξνγξάκκαηνο αθηεξώλεηαη ζην CLIL 



Τη δελ είλαη ην CLIL 

 Γελ βαζίδεηαη ζηελ παξνρή κηαο ιίζηαο νξνινγίαο 
γηα απόκλεκόλεπζε 

 Γελ ζεκαίλεη όηη ηα καζήκαηα ζα πξέπεη λα 
δηδάζθνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ μέλε γιώζζα 

 Ωζηόζν, ε ελαιιαγή ζηε κεηξηθή ( ε ζε θάπνηα 
άιιε γιώζζα, δηαθνξεηηθή από ηε γιώζζα 2, ζα 
πξέπεη λα είλαη ζπλεηδεηή θαη δηθαηνινγεκέλε 

 Η εθπαίδεπζε CLIL δελ είλαη κηα απιή πξόζζεζε 
ηθαλνηήησλ γιώζζαο θαη αληηθεηκέλνπ αιιά ε 
ζύγρξνλε εθπαίδεπζε θαη ησλ δύν κε ελνπνηεκέλν 
ηξόπν 



Σηόρνη  

 Σηόρνο ηνπ CLIL δελ είλαη λα εθπαηδεύζεη έλα δίγισζζν 

άηνκν, κε ηελ έλλνηα όηη ζα είλαη ηζόηηκα επαξθέο θαη ζηηο δύν 
γιώζζεο ζην Γ2 επίπεδν 

 Σηνρεύεη λα αλαπηύμεη ζην καζεηή πςειή ηθαλόηεηα ζηε 
γισζζηθή επηθνηλσλία γεληθά θαη ζηηο δύν γιώζζεο 

 Υηνζεηεί κηα ζρεηηθά αλεθηηθή ζπκπεξηθνξά ζην γισζζηθό 
ιάζνο, ην νπνίν είλαη ηππηθό ζηνηρείν ηεο επηθνηλσληαθήο 
πξνζέγγηζεο 

 Γελ επηδηώθεηαη κόλν ε αλάπηπμε ηθαλόηεηαο ζηε γισζζηθή 
επηθνηλσλία αιιά ε εθκάζεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ 
καζήκαηνο πνπ δηδάζθεηαη ζηελ μέλε γιώζζα 

 Πξνζβιέπεη ζηελ απόδεημε ηέηνηνπ γισζζηθνύ επηπέδνπ πνπ 
ζα επέηξεπε ηε ζπνπδή ελόο επηιεγκέλνπ 
αληηθεηκέλνπ/πεδίνπ ζην εμσηεξηθό 



Παξαδείγκαηα 
Τα παξαδείγκαηα εθαξκνγώλ ηνπ CLIL πνηθίιινπλ. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε: 
 

 Πνισλία: Δθπαίδεπζε CLIL ζηε Γεπηεξνβάζκηα  
ηειεηώλεη κε εμεηάζεηο ζε δίγισζζν επίπεδν: ζηελ μέλε 
γιώζζα ηα επηιεγκέλα καζήκαηα (Γεσθξαθία, Ιζηνξία, 
Φεκεία, Μαζεκαηηθά, Φπζηθή, Βηνινγία) , ηα ινηπά ζηελ 
Πνισληθή 

 Οιιαλδία, Απζηξία, Ιζπαλία (πνηθηιία πεξηπηώζεσλ)   

 Σρνιεία  I.B.  

 

Σηόρνο ηνπ CLIL δελ είλαη λα εθπαηδεύζεη έλα δίγισζζν 
άηνκν, κε ηελ έλλνηα όηη ζα είλαη ηζόηηκα επαξθέο θαη 
ζηηο δύν γιώζζεο ζην Γ2 επίπεδν 

 



Κξηηήξηα επηινγήο καζεκάησλ πνπ κπνξνύλ 
λα δηδάζθνληαη κε ηελ πξνζέγγηζε CLIL 

 Η δηαζεζηκόηεηα δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ 

 Ο βαζκόο δπζθνιίαο ηνπ καζήκαηνο 

(απαηηνύκελε νξνινγία) 

 Η εκπεηξία ησλ καζεηώλ ζην CLIL 

 Οη γλσζηηθέο θαη γισζζηθέο ηνπο 

δεμηόηεηεο  



Αξρέο ηεο Δθπαίδεπζεο CLIL 

Απνθιείνληαη δαζθαινθεληξηθέο κέζνδνη 
Η δηδαζθαιία έρεη σο θέληξν ηεο ην καζεηή θαη ζα πξέπεη 

λα βαζίδεηαη: 

 
Σηε γιώζζα θαη ζηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο 
Σηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε (εθπόλεζε εξγαζηώλ) 
Σηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο ηνπ καζεηή 
Σηε ζπλεξγαζία ησλ θαζεγεηώλ μέλσλ γισζζώλ κε ηνπο/ηηο 
θαζεγεηέο/ηξηεο άιισλ καζεκάησλ ( Παξάδεηγκα Σεβίιιεο) 
Σηελ επαξθή γισζζηθή ηξνθνδόηεζε (κέγηζηε έθζεζε ζηε 
γιώζζα) 
Σηελ πνηθηιία ηερληθώλ δηδαζθαιίαο κε πνηθίια πιηθά 
δηδαζθαιίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξήζεο λέσλ 
ηερλνινγηώλ 



Αξρέο ηεο Δθπαίδεπζεο CLIL 

Απνθιείνληαη δαζθαινθεληξηθέο κέζνδνη 
Η δηδαζθαιία έρεη σο θέληξν ηεο ην καζεηή θαη ζα πξέπεη 

λα βαζίδεηαη: 

 
Σηελ εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία, όπνπ απαηηείηαη, κε 
ελζάξξπλζε ζηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθώλ κάζεζεο ηνπ ίδηνπ 
ηνπ καζεηή (Φάγε) 
Σηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθώλ γισζζηθώλ δεμηνηήησλ 
(θαηαλόεζε θεηκέλνπ, αθνπζηηθή, πξνθνξηθή, γξαπηή 
έθθξαζε). Μαθξηά από ηνλ πεξηνξηζκό ζηε γξακκαηηθή θαη ην 
ζπληαθηηθό. 
Σηελ αληηζεηηθή πξνζέγγηζε (παξνπζίαζε δηαθνξεηηθώλ 
αληηιήςεσλ-κεζόδσλ-πξνζεγγίζεσλ ζην ίδην ζέκα) 
ζπκπεξηιακβάλνληαο ηε δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε, όπνπ είλαη 
δπλαηόλ. 
Σηελ ηζνξξνπεκέλε πξνζέγγηζε δηδαζθαιία θαη 
πεξηερνκέλνπ  



Τν πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

Απαηηνύκελν επίπεδν γισζζηθήο επάξθεηαο Β1 

Σπλερήο δνπιεηά ζηελ μέλε γιώζζα 

Δπαξθήο γλώζε ηνπ δηδαθηηθνύ αληηθεηκέλνπ 

Απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

Δπρέξεηα ζηε ρξήζε ηνπ ππνινγηζηή 

Δπειημία θαη αλνηρηό κπαιό, εηνηκόηεηα γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε πηζαλώλ δπζθνιηώλ 

Απνδνρή ηνπ γεγνλόηνο όηη αθόκε θαη αλ ε γισζζηθή ηνπ 
δπλαηόηεηα είλαη ρακειόηεξε από εθείλε θάπνησλ καζεηώλ 
ηνπ, πξνρσξεί κε όπια ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ πνιύ 
θαιή γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ. 



Τν πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

Υςειή επηθνηλσληαθή ηθαλόηεηα, νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία 
κε εθπαηδεπόκελνπο, ζπλαδέιθνπο, γνλείο. 

Ιθαλόηεηα λα έιθεη ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηώλ θαη λα 
απνθεύγεη δεηήκαηα πεηζαξρίαο 

Γηόξζσζε ιαζώλ  πνπ εκπνδίδνπλ ηε γισζζηθή 
επηθνηλσλία 

Ιθαλόηεηα αλαγλώξηζεο ηεο πεγήο πηζαλώλ δπζθνιηώλ 
(αλ νθείινληαη ζε γισζζηθή αλεπάξθεηα ή ζε έιιεηςε 
γλώζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ). 

Γελλαηόδσξε αμηνιόγεζε σο πξνο ηε ρξήζε ηεο γιώζζαο 



Πξνηεηλόκελεο ηζηνζειίδεο  

www.clilcompendium.com 

www.europa.eu.int  

www.euroclic.net  

www.tieclil.org 

www.clilt.org.uk 

www.factworld.info  

www.ecml.at  

www.clilconsortium.jyu.fi    

www.eclilt.net 
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Δρ Μπεχλικούδη Δήμητρα 


