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Με τη συνεργασία:

Πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική
σχολική τάξη στα αστικά κέντρα
•

Πηγή: ΥΠΑΙΘ,2018

Πρόσφατα (από το 2015), η
έλευση στη χώρα μας ενός
μεγάλου αριθμού προσφύγων,
(παλαιότερα μεταναστών και
παλιννοστούντων) έχει κάνει
σαφές, ότι η πολυπολιτισμική
κοινωνία και πολυπολιτισμική
σχολική τάξη αποτελεί και στην
Ελλάδα μια πραγματικότητα,
ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά
κέντρα

Αποτελεί «Πρόκληση» για τον εκπαιδευτικό

…

(Cummins 1979)

Συμπερίληψη, ενσωμάτωση, ένταξη … για
την επίτευξη των στόχων

Τι είναι το CLIL (Content Language Integrated Learning:
Ενσωματωμένη Εκμάθηση Γλώσσας και
Περιεχομένου);
Στόχος Διδασκαλίας : Διπλή ταυτόχρονη
εστίαση

Ολιστική
Εκμάθηση

Ανάπτυξη
Δεξιοτήτων

Γνωστικές

Γλωσσικές

(Marsh, 1994, 2008)

Σχεδιασμένη ενσωμάτωση των
4C

Do Coyle, (2011) Teacher education and CLIL Methods and Tools. Seminar presented in
Arisaig, Scotland.

Γλωσσικό τρίπτυχο: εννοιολογική αναπαράσταση
της σύνδεσης των γλωσσικών και των γνωστικών
στόχων

Αυθεντικά πλαίσια μάθησης
στις ψηφιακές κοινότητες
μάθησης και πρακτικής

Στρατηγικές μάθησης και διδασκαλίας
ανάγκες
ηλικία
Απαιτήσει
ς

επέκταση

Στόχοι της Διδασκαλίας- Μεθοδολογία
Γλωσσικοί-λεξιλογικοί

•Να ονομάζει τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για τα
πειράματα του μαθήματος
•Να περιγράφει με ρήματα τις ενέργειες που κάνει κατά την
πειραματική διαδικασία.
•Να αναγνωρίζει σημασιολογικά τις λέξεις
•Να χωρίζει τις λέξεις στα συνθετικά της
•Να διακρίνει τη σημασία των αντίθετων λέξεων (ετερογενής, ομογενής)
Γνωστικοί

•Να διακρίνει τα υλικά σε υγρά, στερεά, αέρια
•Να ξεχωρίζει τα ετερογενή από τα ομογενή μίγματα
•Να εντοπίσει τις διαφορές των μιγμάτων
•Να περιγράφει τις ενέργειές του στον πειραματισμό
Επικοινωνιακοί

•Να επικοινωνεί λεκτικά και μη λεκτικά
•Να συνεργαστεί για να φέρουν σε πέρας το πειραματικό μέρος
•Να παίζει παιχνίδια ρόλων
Επιστημονικοί-ερευνητικοί

•Να παρατηρεί τα πειράματα
•Να συγκρίνει, ταξινομεί, αναλύει, συνθέτει τα πειράματα
•Να ανακαλύπτει τρόπους επίλυσης προβλήματος
•Να κάνει υποθέσεις για τα πειράματα
Πολιτισμικοί

•Να αναγνωρίσει τη ταυτότητα του
•Να παρουσιάσει χαρακτηριστικά του πολιτισμού του
•Να διακρίνει διαφορές των πολιτισμών των άλλων και του δικού
του.

•
•
•
•
•
•
•

Τάξη : Ε’ δημ.
Μάθημα: Ερευνώ και Ανακαλύπτω
Ενότητα : 2η Ενότητα Μείγματα
Λέξεις Κλειδιά: ΕτερογενήΟμογενή, Μίγματα, Υλικά
Διάρκεια Διδακτικής Παρέμβασης:
3ωρ
Συμμετέχοντες: 19 μαθητές
Μητρική γλώσσα: ελληνική (12),
αλβανική (2), κιρμάντζι (2),φάρσι

(3)

Η διδασκαλία του
θεωρίες Μάθησης:

μαθήματος

•Να αξιοποιεί τη γνώση, για να ερμηνεύει
φυσικά φαινόμενα.
•Να βασίζεται σε προηγούμενες γνώσεις,
εμπειρίες και βιώματα του μαθητή.
•Να στηρίζεται στην αυτενέργεια του
μαθητή,
•Να συνδυάζει τη θεωρία µε τη πράξη σε
αυθεντικά πλαίσια
•Να παρέχει πληροφόρηση µε εποπτικό
τρόπο
•Να στοχεύει κυρίως στην απόκτηση
κριτικής ικανότητας και δεξιοτήτων
•Να υποστηρίζεται (scaffolding) για να
διευρυνθεί η ΖΕΑ

Α’ Φάση: Αφόρμηση- πρόκληση
ενδιαφέροντος- εισαγωγή στο λεξιλόγιο της
ενότητας
•
•
•
•

•
•

•

συλλογή των υλικών για τα πειράματα
αναζήτηση ιδιοτήτων των υλικών
(στερεά – υγρά κτλ)
δημιουργία ταμπέλων από τις ομάδες
με τις κατάλληλες ονομασίες
αναφορά και καταγραφή στην
αντίστοιχη λέξη που χρησιμοποιούν οι
αλλοδαποί μαθητές
ταξινόμηση των υλικών στους χώρους
εργασίας
παιχνίδι ρόλων για εκμάθηση του
λεξιλογίου του μαθήματος
αξιοποιώντας τα ταμπελάκια και τους
νοητικούς χάρτες
δημιουργία νοητικών χαρτών (Η/Υ) και
ανάρτηση στην τάξη

Β΄ ΦΑΣΗ: Παρουσίαση της διδακτέας ενότητας σε
διάγραμμα – Λέξεις κλειδιά-οπτικοποίηση- βίντεο

Γ΄ ΦΑΣΗ: Επεξεργασία της διδακτέας ενότητας
ομαδο-συνεργατική διδασκαλία- Πειραματισμός
Μορφολογικός τεμαχισμός των λέξεων

αγγουροντομά
τα

Σαλάτα

Η κάθε ομάδα πειραματίζεται:
Πείραμα
• δημιουργεί
δικά της
Παίρνω
ρύζι καιταφακές
μίγματα
(σαλάτα)
Βάζω
ένα μικρό
ποτήρι
φακές
• ονομάζει αυτά
Ρίχνω
τις φακές
σε ένα
• εκθέτει
στο χώρο
της
πιάτο
• παρουσιάζει στις άλλες
Βάζω ένα ποτήρι ρύζι
ομάδες
Βάζω το ρύζι στο πιάτο μαζί
• τις
Αξιοποιούνται
καρτέλες
με
φακές
που δείχνουν
τις ενέργειες
Φτιάχνω
ένα μίγμα.
που πρέπει
Ονομάζω
αυτό;να κάνουν για
τα πειράματα
Φακές + ρύζι = φακόρυζο
• Διακρίνονται τα συστατικά
των ετερογενών
• Καταγράφονται τα
αποτελέσματα σε
νοητικούς χάρτες-πίνακες

Δ΄ΦΑΣΗ: Εμπέδωση της διδακτέας ενότητας
–δημιουργία υλικού
•Δημιουργία μιγμάτων από τον πολιτισμό των
μαθητών μας και επίδειξη στην τάξη
• παρουσίαση σε έντυπη και ψηφιακή μορφή
• κατηγοριοποίηση αυτών σε Ετερογενή και Ομογενή
•ανάρτηση των κατάλληλων ονομασιών στη γλώσσα
των μαθητών και στα ελληνικά

▪ Μίγματα
ονομάζονται
οι
ουσίες που προκύπτουν από
την
ανάμειξη
δύο
ή
περισσότερων
καθαρών
ουσιών.
Ετερογενή μπορούμε να
διακρίνουμε τα συστατικά
τους με γυμνό μάτι ή με το
μικροσκόπιο.
▪ Ομοιογενή
έχουν
ενιαία
σύσταση, δεν μπορούμε να
διακρίνουμε τα συστατικά
τους ούτε με μικροσκόπιο.
Διακρίνονται
σε
τρεις
μορφές υγρή, στερεή και
αέρια.

Ε΄ΦΑΣΗ: Αξιολόγηση (δραστηριότητες)
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤ ΟΜΟΓΕΝΗ ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ
ΗΤΑ
. Δραστηριότητα στον Η/Υ ή με
Νερό
µε
βιωματικό τρόπο επίδειξη της
οινόπνευµα
δραστηριότητας στις ομάδες ή
Σαλάτα
στην ολομέλεια της τάξης

1

Λαδόξιδο
Σόδα

Διάκριση μιγμάτων
στα συστατικά τους

Αλατόνερο
2η Δραστηριότητα
Αλάτι
Νερό
•Πάτησε στο κρυπτόλεξο των
η
3
Δραστηριότητα
μιγμάτων.
Αναθέτουμε στις
•Βρες τις λέξεις : ΜΙΓΜΑΤΑ,
ομάδες να ξεχωρίσουν Δεν μπορώ να τα
ΥΛΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ,
τα συστατικά των
ξεχωρίσω
ΟΜΟΓΕΝΗ, ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ,
μιγμάτων και να τα
http://photodentro.edu.gr/lor/
βάλουν στις αρχικές
r/8521/1539?locale=el
τους θέσεις.

αγγουροντομάτα
Αγγούρι

Ντομάτα

Μπορώ να τα
ξεχωρίσω

https://padlet.com/aikkaliva/mg9wpoq01bffzli

Συμπεράσματα
Οι μαθητές:

Οι εκπαιδευτικοί:

μαθαίνουν ενεργά, βιωματικά και
ομαδοσυνεργατικά, παρωθημένοι
από την ανάγκη που τους
δημιουργείται να ερευνήσουν και να
πειραματιστούν.
• η κατάκτηση της γλώσσας γίνεται
ασυνείδητα και φυσικά χωρίς
άγχος για να κατακτήσουν τη
γλώσσα
• αναπτύσσουν
ικανότητες
τόσο
κατανόησης όσο και ανάπτυξης
παραγωγής λόγου
• αναπτύσσουν επικοινωνιακές –
κοινωνικές δεξιότητες σε αυθεντικά
πλαίσια
μάθησης
για
να
ικανοποιήσουν
προσωπικές
ανάγκες.
• καλλιεργούν γλωσσική δεξιότητα
με
«όχημα»
το
γνωστικό

•

•

Διευκολύνουν
την
γλωσσική κατανόηση του
μαθητή
• Υποστηρίζουν (scaffolding)
το μαθητή να υπερβεί τα
εμπόδια-δυσκολίες της νέας
«γλώσσας»
• Ωθούν την γνωστική του
ανάπτυξη και πρόοδο
• Υποστηρίζουν
τη
συνεργασία του με τα άλλα
μέλη της ομάδας του
• Παρέχουν το κατάλληλο
υλικό, ψηφιακά μέσα κτλ για
να υπερνικήσει τα εμπόδια
της γλώσσας.
• Καλλιεργούν την αποδοχή
στη διαφορετικότητα ,την
πολιτισμική
πολυμορφία,

Ευχαριστώ
για
την
προσοχή
σας!
Βιβλιογραφία

•

Αλεξοπούλου, Ζ., Μαντζανίδου, Σ. & Μήλιου, Ου. (2014). Μελετώντας Γλώσσα και Περιβάλλον: μια πρόταση διδακτικής εφαρμογής στη Μελέτη Περιβάλλοντος της Δ΄
Δημοτικού. Στο G. Kotzoglou et al. (eds), Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, Rhodes, University of the Aegean, 65-79
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (2014α). Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α., Ζάγκα, Ε. & Ματθαιουδάκη Μ. (2014). Συνδυαστικές προσεγγίσεις στη γλωσσική διδασκαλία: Η περίπτωση του
CLIL. Στο G. Kotzoglou et al. (eds), Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, Rhodes, University of the Aegean, 102-113
Βορύλλα, Β. (2012). «Πρασινίζοντας» το μάθημα της Ξένης Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο: μια εφαρμογή της μεθόδου CLIL (Content and Language Integrated Learnng). Στο
Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης-Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη σημερινή πραγματικότητα. "Η εμπειρία του
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος", Θεσσαλονίκη 30 Νοεμβρίου - 1 & 2 Δεκεμβρίου 2012 [26/6/2017
www.kpe.gr/proceedings/7_Didactic_Methodology_&_Proposals/103_Vorylla.pd f].
Δενδρινού, Βασιλική. 2011. “Oι ξένες γλώσσες στο σχολείο, η αγγλική από την Α΄ δημοτικού.” ΠΕ@Π. Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Μικρά Παιδιά.
http://rcel.enl.uoa.gr/peap/steps/teyxos-1-ioynios-2010/oi-ksenes-glosses-sto-sxoleio?cis=39
Καρασαββίδης H. & Κόμης Β. (2007). Θεωρητικά Θέματα για την Υποστήριξη της Συνεργασίας και της Μάθησης. Στο Ν. Αβούρης (Επιμ.), Εισαγωγή στη Συνεργασία
Υποστηριζόμενη από Υπολογιστή: Συστήματα και μοντέλα Συνεργασίας για εργασία, Μάθηση, Κοινότητες Πρακτικής και Δημιουργία Γνώσης. Αθήνα: Κλειδάριθμος.
Ανακτήθηκε 25 Απριλίου, 2016 από http://karagian.users.uth.gr/cscl/01-Karasavvidis-Komis.pdf
Κολοσίδου, Σ. (2016). Η μέθοδος CLIL: Διδακτική Πρόταση για το μάθημα των Μαθηματικών. Στο Σ. Γαβριηλίδου, Α. Γκαϊνταρτζή, Εύ. Μάρκου & Ρ Τσοκαλίδου (επιμ.), Πρακτικά
Συνεδρίου 3ο Σταυροδρόμι Γλωσσών και Πολιτισμών: Ζητήματα Δι/Πολυγλωσσίας, Διαγλωσσικότητας και Γλωσσικών Πολιτικών στην Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη 30-31 Μαΐου
2014, 81-95
Κόμης Ι. Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. Αθήνα, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

•
•
•

Adams, N. E. (2015). Bloom’s taxonomy of cognitive learning objectives. Journal of the Medical Library Association, 103(3): 152-153 [23/4/2017 doi.org/10.3163/1536-5050.103.3.010].
Biçaku-Çekrezi, R. (2011). CLIL and teacher training. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15: 3821-3825.
Chamot, Anna Uhl. (2004). Language learning strategy research and teaching. Electronic Journal of Foreign Language Teaching 1 (1):14-26 https://e-flt.nus.edu.sg/v1n12004/chamot.pdf

•
•

Coyle, D. (2005). CLIL: Planning Tools for teachers. The University of Nottingham [3/1/2016www.unifgit/sites/default/files/allegatiparagrafo/20-01- 2014/coyle_clil_planningtool_kit.pdf].
Coyle, D. (2007). Content and Language Integrated Learning: Towards a Connected Research Agenda for CLIL Pedagogies. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism,
10(5): 543-562.
Coyle D., Hood P., Marsh D. (2010). CLIL. Content and Language Integrated Learning. Cambridge University Press, 2010.
Cummins, J. (1979). Cognitive/academic language proficiency, linguistic interdependence, the optimum age question and some other matters. Working Papers on Bilingualism, 19:
121-129.
Doise, W. & Mugny, G. (1981). Le développement social de l’intelligence. Paris: Intereditions
Eurydice. (2004/5). Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe, Brussel: European Comission.
Eurydice. (2006). Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe. Brussel: European Comission.
Gardner, H. (1984). Frames of Mind. New York: Basic Books.
Hawkins, Eric. Awareness of Language: An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press, 1984
Krashen, S. (1985). The Input Hypothesis: Issues and Implications. New York: Longman
Kukla André (2000) . Social Constructivism and the Philosophy of Science. New York: Routledge.
Marsh, David, ed. 2002. CLIL/EMILE: The European Dimension: Actions, Trends and Foresight Potential. Brussel: Europaische Union. Ανακτήθηκε από το διαδίκτυο στις 16/2/2013.
http://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-30424-3.
Μarsh, D., Frigols, M., Mehisto, P. & Wolff, D. (2010). The European Framework for CLIL teacher education. Graz: European Centre for Modern Languages, Council of Europe.
Mattheoudakis, Marina, Thomai Alexiou, and Chryssa Laskaridou. 2014. To CLIL or not to CLIL? The case of the 3rd Experimental Primary School in Evosmos. In Nicolaos Lavidas, Thomai
Alexiou, and Areti Maria Sougari (eds), Major Trends in Linguistics 3, 215-233.
Meyer, O. (2010). Towards quality-CLIL: successful planning and teaching strategies. Pulso, 33: 11-29.
Mohan, B & van Naerssen, M 1997, Understanding Cause-Effect. Learning through language. Forum, vol. 35, 4., p. 22.
Papadopoulos, I. & Griva, E. (2014). Learning in the Traces of Greek Culture – A CLIL Project for Raising Cultural Awareness and Developing L2 Skills. International Journal of Learning,
Teaching and Educational Research. Selected Papers, 8(1): 76-92.
Wolff, Dieter. 2002. On the importance of CLIL in the context of the debate on plurilingual education in the European Union. In David Marsh (ed.), The European Dimension: Action, Trends
and Foresight. Ανακτήθηκε από το διαδίκτυο στις 16/3/2013 www.coe.int/lang

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

