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      Κατά τις δύο τελευταίες σχολικές χρονιές (2019-2021) ξεκίνησε να εφαρμόζεται η διδακτική 

προσέγγιση CLIL σε μερικά τμήματα του σχολείου μας. Η προσέγγιση CLIL (Content and 

Language Integrated Learning) αναφέρεται στη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων ή θεματικών 

ενοτήτων μέσω μιας ξένης γλώσσας. Η διδασκαλία μέσω της συγκεκριμένης προσέγγισης 

στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο καθώς και στην 

ανάπτυξη της ικανότητας στη ξένη γλώσσα.  

    Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι αυτή η προσέγγιση έχει συμπεριληφθεί από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή  στο σύνολο των μεθόδων και προσεγγίσεων που υιοθετεί η Ευρώπη για την επίτευξη 

των στόχων της αναπτυξιακής της στρατηγικής αφού θεωρεί ότι μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση 

των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Για το λόγο αυτό εφαρμόζεται σε πολλές άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κύπρο ξεκίνησε να εφαρμόζεται πιλοτικά κατά την περίοδο 2006-

2010 ενώ από το 2011 συμπεριλήφθηκε στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Το 2015 ιδρύθηκε το 

Συντονιστικό Κέντρου CLIL το οποίο στηρίζει τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς που 

εφαρμόζουν την προσέγγιση, ενημερώνει τους γονείς και το ευρύτερο κοινό, αναπτύσσει 

εκπαιδευτικό υλικό, δημιουργεί συνεργασίες με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού και 

συντονίζει την εφαρμογή της προσέγγισης CLIL στην Κύπρο (πηγή: clil.schools.ac.cy). 

    Στο σχολείο μας, κατά τις σχολικές χρονιές 2019-2020 και 2020-2021, η προσέγγιση 

εφαρμόστηκε σε ένα αριθμό τμημάτων από δύο εκπαιδευτικούς οι οποίες έχουν σχετική 

επιμόρφωση για την εφαρμογή της, στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών Δ΄ τάξης, της Τέχνης 

Γ΄ τάξης και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στ΄ τάξης. Μερικά από τα θέματα που διδάχθηκαν 

με προσέγγιση CLIL στα πλαίσια των μαθημάτων αυτών ήταν το ανθρώπινο σώμα, το 

οικοσύστημα, ζωντανοί και μη ζωντανοί οργανισμοί, ζώα, ανακύκλωση, ρύπανση, ενέργεια, 

χρώματα, εποχές, κυβισμός, πουαντίγισμος κ.ά. Για την εφαρμογή της προσέγγισης, 

ενημερώθηκαν από την αρχή της κάθε σχολικής χρονιάς οι γονείς των μαθητών των τάξεων αυτών 

με έντυπο ενημερωτικό υλικό που στάληκε από το Συντονιστικό κέντρο CLIL Κύπρου. Δυστυχώς, 

εξαιτίας των μέτρων προστασίας από την πανδημία δεν μπορούσε να γίνει ενημέρωση των γονέων 

μέσα από συναντήσεις στο σχολείο, κάτι το οποίο θα επιδιώξουμε να γίνει μόλις οι συνθήκες το 

επιτρέψουν. Επίσης, υπήρξε συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με τη σύμβουλο CLIL καθώς 

και με εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν την προσέγγιση σε άλλα σχολεία της Κύπρου.  



 



 

 

 



 

 

  



 


