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Η Μέθοδος CLIL 

•  Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Ξένης Γλώσσας 
• EMILE: L’Enseignement d’une Matière par l’Intégration 

d’une Langue Etrangère 
 

Η μέθοδος αυτή έχει ως στόχο τη συνδυαστική διδασκαλία 
γλώσσας και γνωστικού αντικειμένου. Συγκεκριμένα 

υποστηρίζει τη διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου 
(Γεωγραφία, Μαθηματικά) σε μια γλώσσα διαφορετική (π.χ. 

Γαλλικά) από τη μητρική γλώσσα των μαθητών 
(π.χ. Ελληνικά).  



Η πρόοδος του CLIL 
• Ο όρος Ολιστική Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας (CLIL) 

πρωτοχρησιμοποιήθηκε τo 1994, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 

• Οι ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να μάθουν να χειρίζονται λειτουργικά 
τουλάχιστον τρεις γλώσσες - την μητρική τους συν άλλες δύο – και 
η διδασκαλία πρέπει να αρχίζει από πολύ μικρή ηλικία (Διακήρυξη 
Βαρκελώνης, 2002) 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδεικνύει μεγάλο ενδιαφέρον για την 

προσέγγιση CLIL, η οποία 20 χρόνια αργότερα είναι πολύ δημοφιλής 
και επιτυχημένη στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. 



Τι ακριβώς είναι το CLIL; 
• Προσέγγιση βιωματικής μάθησης με διπλή εστίαση : 

Απόκτηση γνώσεων σε συγκεκριμένο γνωσιολογικό πεδίο (π.χ. γεωγραφία, 
μουσική) παράλληλα με την απόκτηση και περαιτέρω βελτίωση πτυχών της 
γλώσσας (λεξιλόγιο, δεξιότητα ομιλίας, γραφής και δεξιότητα κατανόησης 

προφορικού και γραπτού λόγου, γραμματική)  
• Οι μαθητές δεν εστιάζουν τόσο στα στοιχεία της γλώσσας, αλλά 

περισσότερο στο θέμα για το οποίο θέλουν να μιλήσουν και κατά 
συνέπεια στο μήνυμα το οποίο θέλουν να μεταδώσουν (χρήση γλώσσας 
για πραγματική επικοινωνία) 

• Οι μαθητές χρησιμοποιούν μια ξένη γλώσσα με φυσικό τρόπο σε σύντομο 
χρονικό διάστημα από την αρχική τους επαφή με τη ξένη γλώσσα  
 

Εφαρμόζεται από την προσχολική μέχρι  
και την τριτοβάθμια εκπαίδευση 



Στόχοι του CLIL 
1. Απόκτηση γνώσεων σε ένα συγκεκριμένο γνωστικό 

αντικείμενο σε βαθμό τουλάχιστον ίσο (αν όχι και 
μεγαλύτερο) από αυτόν της μητρικής γλώσσας.  

2. Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην ξένη γλώσσα. Οι 
γνώσεις τις οποίες αποκτούν είναι χρήσιμες και άμεσα 
εφαρμόσιμες (κίνητρο για τα παιδιά)  

3. Απόκτηση διαπολιτισμικής αντίληψης και 
διαπολιτισμικών δεξιοτήτων.  



Οφέλη της μεθόδου CLIL 
• Γλωσσικά 
Bελτίωση της γλωσσικής ικανότητας του μαθητή 
Bελτίωση των ικανοτήτων στη ξένη γλώσσα 
Aνάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
Aπόκτηση καλύτερης επίγνωσης τόσο της μητρικής όσο και της ξένης γλώσσας μέσω 
σύγκρισης στους μηχανισμούς λειτουργίας των δύο γλωσσικών συστημάτων 
Υψηλότερη αυτοπεποίθηση στη χρήση της ξένης γλώσσας 
 
• Μαθησιακά 
Αυξημένα κίνητρα για μάθηση και καλύτερες επιδόσεις 
Ικανότητα να ανακαλύπτουν τη γνώση μόνοι τους 
Εμπλουτίζει τις ατομικές στρατηγικές μάθησης  



Οφέλη της μεθόδου CLIL 

• Πολιτισμικά 
Ανάπτυξη διαπολιτισμικών επικοινωνιακών ικανοτήτων (Christ, 2002) 
Προωθείται η γνωριμία με άλλους λαούς. 
 

• Ως προς το περιεχόμενο 
Βλέπουν το περιεχόμενο από μια διαφορετική και ευρύτερη προοπτική, όταν αυτό 
διδάσκεται σ’ άλλη γλώσσα (Wolff, 2004) 
Προσφέρει ευκαιρίες μελέτης του αντικειμένου με ποικίλους τρόπους όπως με 
εργασίες/πρότζεκτ, ομαδικές έρευνες και πειράματα. 



Συμπεράσματα 
H μέθοδος CLIL προετοιμάζει τους μαθητές για το σύγχρονο κόσμο, όπου οι 
άνθρωποι: 
• εργάζονται σε ομάδες εργασίας 
• χρησιμοποιούν άλλες γλώσσες για να συζητήσουν 
• επικοινωνούν με ανθρώπους σε διάφορες χώρες 
• καλούνται να λύσουν προβλήματα 
• να σχεδιάσουν τη δική τους εργασία 
• να μάθουν πράγματα για τον εαυτό τους 
• χρησιμοποιώντας μια σειρά από πηγές κυρίως το Διαδίκτυο 
 

Το CLIL έχει σχεδιαστεί για να προετοιμάσει τους νέους για το μέλλον. 
Παρέχει το πρώτο βήμα για αυτόνομη εκμάθηση και κατανόηση. 



CLIL στο νηπιαγωγείο μας… 
Video Petite section 
Video Moyenne section 
Video Grande section 



Computer assisted language learning 
(CALL)  

 
• Video Grande section 
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