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Μέθοδος CLIL

Το ακρωνύμιο CLIL προέρχεται από τα αρχικά του όρου Content and Language

Integrated Learning, ο οποίος μπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά ως Συνδυασμένη

Εκμάθηση Επιστημονικού Αντικειμένου και Ξένης Γλώσσας

Στην ουσία πρόκειται για μια συνδυαστική μεθοδολογία, κατά τη διάρκεια της

οποίας διδάσκεται ταυτόχρονα και ισορροπημένα τόσο η ξένη γλώσσα όσο και το

γνωστικό αντικείμενο (Ιστορία, Γεωγραφία, Φυσική κ.α.). Κανένα δηλαδή από τα δυο

μαθησιακά αντικείμενα δεν έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από το άλλο.
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Κοινά χαρακτηριστικά των διάφορων μοντέλων διδασκαλίας CLIL : 4Cs

Content/ Το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο είναι αυτό το οποίο προωθεί την απόκτηση 
γνώσεων και ικανοτήτων.
Communication/ Η γλώσσα. Ένας από τους στόχους της μεθόδου είναι οι μαθητές να χρησιμο-ποιούν την 
ξένη γλώσσα για να μπορούν να επικοινωνούν μέσω αυτής αλλά και να κατανοούν τους άλλους. 
Cognition/Η μάθηση. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων, οι οποίες 
γεφυρώνουν την απόσταση ανάμεσα στο συγκεκριμένο και το αφηρημένο, επομένως την
κατανόηση γενικότερα.  
Culture/Η κουλτούρα. Η μέθοδος CLIL μπορεί να διευκολύνει και να προωθήσει την πολιτισμική και γλωσσική 
αποδοχή άλλων εθνοτήτων.  



Η ψηφιακή αφήγηση στην εκπαίδευση

χρησιμοποιείται με σκοπό την εκπλήρωση 

συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στόχων, 

χρησιμοποιεί εργαλεία τα οποία είναι 

εύκολα προσβάσιμα από εκπαιδευτικούς και 

μαθητές και συνήθως έχει τη μορφή 

σύντομων βίντεο των δύο έως τεσσάρων 

λεπτών 

(Ohler, 2008).

Ψηφιακή αφήγηση: 

πρόκειται για τον συνδυασμό 

προφορικής αφήγησης με 

τη χρήση πολυμέσων όπως 

εικόνα, βίντεο, μουσική και 

ήχο.

Digital Storytelling/Ψηφιακή Αφήγηση



Ψηφιακή Αφήγηση και Δεξιότητες 21ου

αιώνα

Ανάπτυξη γραμματισμών του 21ου

αιώνα, γνωστοί στην αγγλική γλώσσα ως 

4Cs:

Collaboration/Συνεργασία

Communication/Επικοινωνία

Creativity/Δημιουργικότητα

Critical thinking/Κριτική σκέψη

www.teacherspayteachers.com



Σύμφωνα με τον Robin (2008) οι 
ψηφιακές ιστορίες μπορούν να 
χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες: 
• τις προσωπικές ιστορίες, 
• τις ιστορίες που έχουν σκοπό να 

διδάξουν και 
• τις ιστορίες που έχουν σκοπό να 

αφηγηθούν ιστορικά γεγονότα. 

Digital Storytelling/Ψηφιακή Αφήγηση
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Σχεδιασμός 

μαθήματος CLIL με 

τη χρήση ψηφιακής 

αφήγησης

The Rosetta Stone



ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ – The Rosetta Stone 

Ηλικιακή Ομάδα μαθητών: 11-12 έτη (ΣΤ΄ Δημοτικού)

Ώρες διδασκαλίας : 1 διδακτική ώρα (45 ΄)

Γλώσσα Διδασκαλίας: Αγγλική

Μεθοδολογία: Μέθοδος CLIL (Content and Language Integrated Learning). Οι μαθητές 

με τη χρήση της ψηφιακής αφήγησης θα διδαχθούν ένα ιστορικό γεγονός μέσω της 

Αγγλικής γλώσσας. 

Η μέθοδος CLIL είναι διπλής εστίασης: Από τη μια μεριά, μέσα από την ιστορία για τη 

στήλη της Ροζέτας,  οι μαθητές θα μάθουν καινούργιο λεξιλόγιο, θα εξασκηθούν στο listening 

comprehension και στο speaking, καθώς θα κληθούν να μιλήσουν για την αρχαία Αίγυπτο

όπως επίσης για τα μάρμαρα του Παρθενώνα και τη Στήλη της Ροζέτας που βρίσκονται στο 

Βρετανικό Μουσείο. 

Από την άλλη, θα εμπλουτίσουν τις ιστορικές γνώσεις τους για την 

αρχαία Αίγυπτο, τα ιερογλυφικά και τη σπουδαιότητα 

της αποκρυπτογράφησής τους. 



Πριν την προβολή του βίντεο, οι μαθητές έχουν ήδη φροντίσει να μάθουν 

πληροφορίες για την αρχαία Αίγυπτο, τις οποίες μοιράζονται προφορικά με 

τους συμμαθητές τους στην τάξη. 

Σηκώνονται στο πίνακα και γράφουν λέξεις-κλειδιά όπως: ancient, Pharaohs, 

pyramids, the Nile, hieroglyphs. 
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Προβολή της ψηφιακής ιστορίας 

Στη συνέχεια τους λέμε πως θα δούμε ένα βίντεο για μια πέτρα που έλυσε ένα μυστήριο 

(το βίντεο έχει δημιουργηθεί  με τη δωρεάν online εφαρμογή renderforest.com): 

https://youtu.be/T5O70aWVsjw



Ερωτήσεις κατανόησης

When was the Rosetta stone made? Who found it? What kind of text did the Rosetta stone have on it?

Who deciphered the hieroglyphs?

Στη συνέχεια μοιράζονται φύλλα εργασίας με στόχο την εμπέδωση του νέου λεξιλογίου 

(π.χ. scribe, slab, issue a decree, decipher, exhibit), με ασκήσεις αντιστοίχισης,  φράσεις όπου θα 

πρέπει να συμπληρώσουν τη λέξη που λείπει, άσκηση True / False κ.α. 

1. slab

2. Scribe                                                      

3. inscription                                               

4. decree                                                      

5. decipher                                                                                    

6. exhibit                                                      

a. a person who copied documents

b. an object on display in a museum 

c. succeed in understanding something

d. a large, flat piece of stone

e. an official order                                          

f. write or carve words/symbols



Speaking Activity: Expressing opinion/

agreement/disagreement

Προβάλλεται στον πίνακα ένα από τα επιχειρήματα του Βρετανικού Μουσείου 
στα αιτήματα επιστροφής της στήλης της Ροζέτας και των μαρμάρων 
του Παρθενώνα, αναφέροντας και τονίζοντας το αντεπιχείρημα της Ελληνικής 
πλευράς, πως στην περίπτωση των μαρμάρων, αυτά δεν αποτελούν ένα 
μεμονωμένο αντικείμενο, αλλά μέρος ενός ολόκληρου μνημείου. Το επιχείρημα 
του Βρετανικού Μουσείου είναι το εξής: 

”Museums serve not just the citizens of one     

nation, but the people of every nation”



Χρήση της ψηφιακής αφήγησης στο πλαίσιο της μεθόδου 
CLIL/συμπέρασμα: 

• Η ψηφιακή αφήγηση υπερτερεί από μια πιο παραδοσιακή 

προσέγγιση της διδασκαλίας αφού η εικόνα και ο ήχος είναι πάντα 

κάτι που ελκύει τα παιδιά. 

• η ψηφιακή αφήγηση κάνει την κατάκτηση της νέας γνώσης 

ευκολότερη καθώς οι πληροφορίες εμφανίζονται με πολύ πιο 

ευχάριστο τρόπο, που εντυπώνεται στη μνήμη των παιδιών. 



Προτάσεις για μαθήματα 
CLIL με τη χρήση ψηφιακής αφήγησης : 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/topics/shakespeare


