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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Η δηδαθηηθή απηή πξόηαζε επηρεηξεί ηελ παξνπζίαζε ηεο ζύδεπμεο δύν γλωζηηθώλ 

αληηθεηκέλωλ: ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Ξέλεο Γιώζζαο. Η 

ζπλδπαζηηθή απηή δηδαζθαιία κπνξεί λα γίλεη κέζω ηεο κεζόδνπ CLIL, ε νπνία 

επηθεληξώλεηαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε κία γιώζζα δηαθνξεηηθή από ηε 

κεηξηθή. Τα νθέιε απηήο ηεο ζύλδεζεο είλαη πνιιαπιά: αθελόο νη καζεηέο 

αλαπηύζζνπλ γιωζζηθέο δεμηόηεηεο πην απνηειεζκαηηθά εμαηηίαο ηεο ελίζρπζεο ηωλ 

θηλήηξωλ από ηελ έθζεζή ηνπο ζε ζέκαηα ελδηαθέξνληα θαη ζπλδεδεκέλα κε ηελ 

θαζεκεξηλόηεηά ηνπο, αθεηέξνπ ε εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία 

ηζρπξνπνηείηαη δίλνληαο έκθαζε ζηελ παγθνζκηόηεηα ηωλ πεξηβαιινληηθώλ ζεκάηωλ. 

Ωο παξάδεηγκα παξαηίζεηαη ε αλάπηπμε ελόο ζρεδίνπ δηδαζθαιίαο κε ζέκα «Τν λεξό 

ζηε δωή καο» γηα ηελ Α/ζκηα Δθπ/ζε, ζην νπνίν ρξεζηκνπνηνύληαη ηερληθέο δξακαηηθήο 

ηέρλεο, ράξηεο ηδεώλ θαη λέεο ηερλνινγίεο.  

 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ: Γηδαθηηθή Μεζνδνινγία θαη Πξνηάζεηο 

 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: CLIL, Γλωζηηθό Αληηθείκελν, Ξέλε Γιώζζα, 

δηαζεκαηηθόηεηα, δηεπηζηεκνληθόηεηα. 
 

 

«Tα όξηα ηεο γιώζζαο κνπ είλαη ηα όξηα ηνπ ζύκπαληόο κνπ» 

Ludwig Wittengstein 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

Γηα λα επηηεπρζεί ε βησζηκόηεηα ηνπ πιαλήηε θαη λα παξαδνζεί ζηηο επόκελεο 

γεληέο κε αξθεηά απνζέκαηα γηα ηε δηθή ηνπο βησζηκόηεηα έρεη εηπσζεί πνιιαπιώο 

θαη πνηθηινηξόπσο όηη ν ζηόρνο πεξλάεη κέζα από ηελ εθπαίδεπζε. Ζ δξάζε γηα ηε 

βησζηκόηεηα είλαη κηα καζεζηαθή δηαδηθαζία γηαηί «γηα λα αιιάμνπκε ηνλ ηξόπν πνπ 

δνύκε, πξέπεη λα αιιάμνπκε ηoλ ηξόπν πνπ ζθεθηόκαζηε» (Davis, 2010: 7). 

 

Ζ ζπνπδαηόηεηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ 

Αεηθνξία γηα ηελ επηηπρή αληηκεηώπηζε ησλ πνηθίισλ πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ, 

έηζη όπσο έρεη απνδνζεί από ηηο δηεζλείο δηαζθέςεηο, ζπλέδξηα θαη θείκελα 

(Γηαθήξπμε ηνθρόικεο 1972, Υάξηα ηνπ Βειηγξαδίνπ 1975, Γηάζθεςε Σηθιίδαο 

1977, «Σν Κνηλό καο κέιινλ» 1987, Αηδέληα 21 1992, Γηάζθεςε Θεζζαινλίθεο 

1997, ύλνδνο Κνξπθήο ΟΖΔ Γηνράλεζκπνπξγθ 2002 θηι.) επηβάιιεη ηε δηαθηίλσζή 

ηνπο ζε όιν ην ζρνιηθό αλαιπηηθό πξόγξακκα θαη ηελ πξνζέγγηζή ηνπο από όζν ην 

δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο νπηηθέο γσλίεο. Σειεπηαία ε UNESCO (2005) επαλαθαζόξηζε 
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ην πεξηερόκελν ησλ παλεπηζηεκηαθώλ ζπνπδώλ θαζεγεηηθώλ ζρνιώλ κε 

πξνζαλαηνιηζκό ζηελ αεηθνξία θαη ζηόρν νη λένη εθπαηδεπηηθνί λα κπνξνύλ λα 

θαηαλνήζνπλ ηε δηαζύλδεζε αλάκεζα ζην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία θαη ηελ 

νηθνλνκία. Γηα ην ιόγν απηό πξνηείλεη ηε δηαζεκαηηθή, δηεπηζηεκνληθή εξγαζία.  

 

Μέζα ζε απηό πιαίζην ηεο εθπαίδεπζεο δε ζα κπνξνύζε λα απνπζηάδεη ε Ξέλε 

Γιώζζα (Ξ.Γ.), κε ηε δπλακηθή λα ζπκβάιιεη ζηε δηακόξθσζε ελεξγώλ πνιηηώλ, 

ζπλεηδεηνπνηεκέλσλ σο πξνο ηα δσηηθήο ζεκαζίαο πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηνπ 

πιαλήηε καο, κε ηελ πξνζπκία λα δνπιέςνπλ αηνκηθά θαη ζπιινγηθά γηα λα ιύζνπλ 

ηξέρνληα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη λα εκπνδίζνπλ λέα (Hauschild, 

Poltavtchenko & Stoller, 2012). Δηδηθά ε αγγιηθή γιώζζα, εμαηηίαο ηεο 

παγθνζκηόηεηάο ηεο, ζα κπνξνύζε λα δηαπξαγκαηεπηεί παγθόζκηα πεξηβαιινληηθά 

ζέκαηα κε επηηπρία απνδίδνληαο κηα δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε. Δμάιινπ, όπσο 

αλαθέξεηαη ζην Δπηκνξθσηηθό Τιηθό ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο Δπηκόξθσζεο ε 

ΞΓ δε ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη σο δηαθξηηό κάζεκα αιιά σο κηα επθαηξία εμέιημεο ηνπ 

εαπηνύ καο κέζσ ηεο αλάκεημήο καο κε άιια γλσζηηθά αληηθείκελα (Σόκνο Β΄).  

 

Μία εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ.) κέζα από 

ην κάζεκα ηεο Ξέλεο Γιώζζαο  ζα κπνξνύζε λα γίλεη κέζσ ηεο κεζόδνπ Content and 

Language Integrated Learning (CLIL), (πξνηεηλόκελε κεηάθξαζε: πλδπαζηηθή 

Μέζνδνο Δθκάζεζεο Γλσζηηθνύ Αληηθεηκέλνπ θαη Ξέλεο Γιώζζαο).  

 

ΣΙ ΔΙΝΑΙ Η ΜΔΘΟΓΟ CLIL 
ηε κέζνδν CLIL ε δηδαζθαιία ηεο ΞΓ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ελόο άιινπ 

γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ (π.ρ. ηζηνξία, γεσγξαθία) γίλνληαη ηαπηόρξνλα. Ο Marsh ηελ 

πεξηγξάθεη κε ηα ιόγηα «ρξεζηκνπνηώ ηε γιώζζα γηα λα κάζσ θαη καζαίλσ λα 

ρξεζηκνπνηώ ηε γιώζζα». Γειαδή, ε δηδαζθαιία ηεο ΞΓ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ 

εθκάζεζε γξακκαηηθήο θαη ζθόξπηνπ ιεμηινγίνπ, αιιά ζεσξεί ηε γιώζζα σο θώδηθα 

επηθνηλσλίαο θαη δίαπιν επξύηεξεο γλώζεο. πλεπώο ε γιώζζα δελ αληηκεησπίδεηαη 

σο ζθνπόο αιιά σο κέζν. 

 

Ζ ζεσξία ηεο CLIL έρεη ηα ζεκέιηα ηεο ζηε δηαζεκαηηθή/δηεπηζηεκνληθή 

δηδαζθαιία, ε νπνία βνεζά ηνπο καζεηέο λα εθαξκόζνπλ, λα αλακείμνπλ θαη λα 

κεηαθέξνπλ γλώζε, θαη αλαπηύζζεη ηελ θξηηηθή ζθέςε. Απηή ηε δηαζεκαηηθόηεηα 

πξνάγεη θαη ην Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδώλ θαη ηα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ησλ ΞΓ ηνλίδνληαο όηη ε «ΞΓ δε ρξεζηκεύεη κόλν 

γηα ηε ζπλελλόεζε κεηαμύ αλζξώπσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθό ηξόπν ζθέςεο θαη 

ιόγνπ αιιά θαη γηα ηελ πξόζιεςε θαη δηαρείξηζε πιεξνθνξηώλ από δηάθνξα 

γλσζηηθά πεδία» (ΓΔΠΠ Ξέλσλ Γισζζώλ ζει.1). 

 

 

Ο όξνο CLIL επηλνήζεθε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 από ηε UNICOM, ην 

Παλεπηζηήκην Jyvaskyla ηεο Φηιαλδίαο θαη ηελ Δπξσπατθή Πιαηθόξκα γηα ηελ 

Οιιαλδηθή Δθπαίδεπζε (Darn). Δίλαη γεγνλόο όηη ν όξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη έλα θάζκα εθαξκνγώλ κε ηζρπξέο θαη αδύλακεο κνξθέο: από ηελ 

επηθαλεηαθή δηαζεκαηηθή δηαζύλδεζε, ηε δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο θαη ηελ 

αλαθύθισζε/εκβάζπλζε ηνπ πεξηερνκέλνπ  έσο ηελ εηζαγσγή λένπ πεξηερνκέλνπ θαη 

ηέινο, ηελ εκβάπηηζε (πιήξε δίγισζζε εθπαίδεπζε). Γηα παξάδεηγκα, ζηελ 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε αλαγθαζηηθά ην πνζνζηό ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ 

αληηθείκελνπ κέζσ ηεο ΞΓ μεθηλά από ρακειά επίπεδα θαη ζηαδηαθά απμάλεη. Όιεο νη 



κνξθέο, όκσο, έρνπλ θνηλό ην δηπιό παξάιιειν ζηόρν (dual focus): ηε γιώζζα θαη ην 

γλσζηηθό αληηθείκελν ηαπηόρξνλα.  

 

ηε κέζνδν CLIL ε γιώζζα δε δνκείηαη ζηαδηαθά αιιά ιεηηνπξγηθά θαζώο ην 

πεξηερόκελν είλαη απηό πνπ θαζνξίδεη ηε γιώζζα πνπ ζα δηδαρζεί. Γηα παξάδεηγκα, νη 

καζεηέο πνπ αζρνινύληαη κε ηε βηώζηκε αλάπηπμε ζα ρξεηαζηνύλ λα ρεηξίδνληαη 

κειινληηθνύο ρξόλνπο. ηε κέζνδν CLIL ν κέιινληαο δε δηδάζθεηαη κεηά ηνπο 

ελεζησηηθνύο  θαη παξειζνληηθνύο ρξόλνπο αιιά όπνηε πξνθύςεη ε αλάγθε λα γίλεη 

αλαθνξά ζην κέιινλ. Ο Coyle ηελ νλνκάδεη «γιώζζα ηεο κάζεζεο, γηα ηε κάζεζε 

κέζα από ηε κάζεζε» (2006: 10). Γειαδή, ε ηάμε CLIL δελ είλαη κόλν 

γισζζνινγηθή αιιά πιαηηά εθπαηδεπηηθή. Γισζζηθά ν θύξηνο ζηόρνο ηεο κεζόδνπ 

CLIL είλαη ε επρέξεηα ιόγνπ (fluency) θαζώο δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλάπηπμε 

γισζζηθώλ δεμηνηήησλ, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη δελ αλαπηύζζεηαη ε αθξίβεηα 

(accuracy). H δηαθνξά ηνπ κέρξη ηώξα «πξαζηλίζκαηνο» ηεο Ξ.Γ. κε βηβιία πνπ 

πεξηέρνπλ θεθάιαηα αθηεξσκέλα ζην πεξηβάιινλ ζε ζρέζε κε ηε κέζνδν CLIL είλαη 

όηη ην πεξηερόκελν ρξεζηκνπνηείηαη σο όρεκα γηα ηελ παξνπζίαζε λέσλ γισζζηθώλ 

ζηνηρείσλ θαη δελ είλαη απηό πνπ θαζνξίδεη ηε γιώζζα πξνο δηδαζθαιία όπσο 

ζπκβαίλεη ζηελ CLIL.    

 

Όζνλ αθνξά ζηε δνκή ελόο πξνγξάκκαηνο CLIL ν Coyle (2006) πξνηείλεη ην 

ζπλδπαζκό ησλ παξαθάησ ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ (γλσζηά σο 4Cs: Content, 

Communication, Cognition, Culture/citizenship):  

 Σν πεξηερόκελν ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ: ε γλώζε γηα ηελ 

θαηαλόεζή ηνπ, 

 Ζ επηθνηλσλία: ε γιώζζα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα κάζνπκε ην 

πεξηερόκελν, 

 Οη γλσζηηθέο ηθαλόηεηεο: νη δεμηόηεηεο ζθέςεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 

ελώζνπλ έλλνηεο θαη γιώζζα, 

 Πνιηηηζκόο, πνιηηεηόηεηα: νη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο. 

 

Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηελ εμάζθεζε ησλ δεμηνηήησλ 

θαηαλόεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ κε ηελ παξάιιειε 

επεμεξγαζία ηνπ πεξηερνκέλνπ είλαη: αλάγλσζε ή αθξόαζε ζρεηηθνύ εηζηόληνο 

(input), ζπγγξαθή επηζηνιώλ πξνο θνξείο θηι., ζπγγξαθή ηζηνξηώλ θαη θόκηθ, 

ηξαγνύδηα, παηρλίδηα ξόισλ, ζύληαμε εξσηεκαηνινγίσλ, δεκηνπξγία θπιιαδίσλ θαη 

αθηζώλ, ζπγγξαθή άξζξσλ γηα ηε ζρνιηθή εθεκεξίδα θηι (Nkwetisama, 2011). 

 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΗ Ξ.Γ.: 

ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ. 
Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε πξνζθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζόδνπ CLIL: πξώηνλ, γηαηί ηα ζέκαηά ηεο παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο 

καζεηέο αθνύ ζπλδένληαη κε ην παξόλ θαη ην κέιινλ ηνπο θαη απνδίδεη ζηελ 

εθκάζεζε ηεο Ξ.Γ. κηα ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά κε απνηέιεζκα ηελ ελεξγό, βησκαηηθή 

εκπινθή ησλ καζεηώλ ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο, δεύηεξνλ γηαηί είλαη πινύζηα ζε 

επηθνηλσλία δίλνληαο ηελ επθαηξία γηα επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ζθνπό θαη 

λόεκα, θαη ηξίηνλ, γηαηί επλνεί καζεηνθεληξηθέο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο (Romu, 

Sjoberg-Heino, 1999; Σζακπνύθνπ-θαλαβή, 2004). Από ηελ άιιε κεξηά, ηα ζέκαηα 

ηεο Π.Δ. πξνζεγγίδνληαη πνιύπιεπξα, αθνύ ε Ξ.Γ. ελεξγνπνηεί ζρήκαηα 

πνιππνιηηηζκηθόηεηαο θαη παγθνζκηόηεηαο (Vorylla, 2006).  

 



Παξαθάησ παξαηίζεηαη ελδεηθηηθά έλα ζρέδην δηδαζθαιίαο κε ζεκαηηθό άμνλα «Σν 

λεξό ζηε δσή καο» πνπ πξνζπαζεί λα επεμεξγαζηεί ππνζέκαηα ηνπ ζεκαηηθνύ απηνύ 

άμνλα αλαπηύζζνληαο ηαπηόρξνλα γισζζηθέο δεμηόηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

επεμεξγαζία απηνύ ηνπ ζέκαηνο. Ζ εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ CLIL ζε ζύγθξηζε κε πην 

παξαδνζηαθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο έγθεηηαη ζην όηη πξνηεξαηόηεηα έρεη ην 

πεξηερόκελν (δει. ην πεξηβαιινληηθό ζέκα)  θαη είλαη απηό πνπ νξίδεη ηε γιώζζα 

(ιεμηιόγην θαη δνκή) πξνο εθκάζεζε. Γελ πξόθεηηαη, δειαδή, γηα γισζζηθέο επηινγέο 

ληπκέλεο κε πεξηβαιινληηθό πεξηερόκελν.   

 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΥΔΓΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ 

ΓΛΧΑ 
Θέμα: «Σν λεξό ζηε δσή καο» 

Δπίπεδο γλώζζας: Αξράξηνη (Γεκνηηθό ρνιείν), Δπίπεδο CLIL: ζηάδην 

κεηάβαζεο ζε CLIL. 

Γενικός κοπός : Να ρξεζηκνπνηεζεί ε μέλε γιώζζα γηα ηε κειέηε ελόο 

πεξηβαιινληηθνύ ζέκαηνο  

Δπιμέροσς ηότοι:  

Άξονες CLIL Οη καζεηέο: 

Περιετόμενο (γνωζηικό 

ανηικείμενο) 

Να δηεπξύλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην 

ζέκα «λεξό». 

Να πξνβιεκαηηζηνύλ ζρεηηθά κε ηελ έιιεηςε θαη 

ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ. 

Να κπνξνύλ λα πξνηείλνπλ ιύζεηο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ ζρεηηθώλ πξνβιεκάησλ 

Γλώζζα Να δηεπξύλνπλ ην ιεμηιόγηό ηνπο ζρεηηθά κε ηε 

ζεκαηηθή ελόηεηα «λεξό». 

Να ρξεζηκνπνηνύλ κε επρέξεηα θαη θπζηθόηεηα 

γισζζηθέο δνκέο, όπσο ε πξνζηαθηηθή. 

Να εθθξαζηνύλ ειεύζεξα ζρεηηθά κε ηα βηώκαηα 

θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο. 

Να εμνηθεησζνύλ κε θεηκεληθά είδε όπσο ην 

ξαδηνθσληθό/ηειενπηηθό ζπνη. 

Να εμνηθεησζνύλ κε ηε ρξήζε ιεμηθνύ. 

Γνωζηικές ικανόηηηες Να αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο θαηεγνξηνπνίεζεο- 

θαηαλόεζε ζρέζεσλ αιιεινπρίαο. 

Να θαηαλννύλ ζρεηηθέο έλλνηεο, λα επηιέγνπλ θαη 

λα εθαξκόδνπλ. 

Πολιηιζμός  Να θαηαλνήζνπλ ηε δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

θαη λα θαηαιήμνπλ ζε ιύζεηο. 

 

 

Β
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ΓΡΑΣΗ

ΡΙΟ 

ΣΗΣΑ 

ΣΙ ΚΑΝΔΙ Ο 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ 

ΣΟΥΟ ΣΙ ΚΑΝΟΤΝ 

ΟΙ ΜΑΘΗΣΔ 

ΤΛΙΚΑ 

A ρεκαηη 

ζκόο 

νκάδαο 

☺ 

Μνηξάδεη θάξηεο θαη δεηά 

από ηνπο καζεηέο λα 

ρσξηζηνύλ ζε νκάδεο 

αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία 

Δηζαγσγή 

ζέκαηνο κε 

παηγληώδε 

ηξόπν, 

Κηλνύληαη ζηελ 

ηάμε ξσηώληαο 

ηη δείρλεη ε 

θάξηα ηνπ 

Οκάδεο 

θαξηώλ-

θσηνγξα

θηώλ 



ζηελ νπνία αλήθεη ε θάξηα ζρεκαηη 

ζκόο 

νκάδαο 

άιινπ 

Βήμα Α: Γηαρσξηζκόο ησλ καζεηώλ ζε νκάδεο. Ο δηαρσξηζκόο γίλεηαη κέζσ ηεο 

ηερληθήο ησλ θαξηώλ: θάζε καζεηήο παίξλεη κία θάξηα πνπ απεηθνλίδεη θάηη ζρεηηθά 

κε ην λεξό. Πξνζπαζνύλ λα δηαρσξηζηνύλ ζε νκάδεο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ 

νπνία αλήθεη ε θαηεγνξία ηεο θάξηαο δείρλνληαο ηελ θάξηα ηνπ ν έλαο ζηνλ άιιν 

θαη ξσηώληαο “Hello! What’s your card?”. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη εμήο 

θαηεγνξίεο: 

Αζιήκαηα, δώα, ρξήζεηο, πξνβιήκαηα ηνπ λεξνύ. 

Με ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή εηζάγεηαη ην ζέκα ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο «Σν λεξό ζηε 

δσή καο». Οη καζεηέο νλνκάδνπλ ηελ νκάδα ηνπο νξκώκελνη από ηελ θαηεγνξία ησλ 

θαξηώλ ηνπο θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ νινκέιεηα.  
B.1 Καηαηγη 

ζκόο 

ηδεώλ κε 

«λεξνιέ 

μεηο» 

 

Εεηά από ηνπο καζεηέο λα 

γξάςνπλ ζηε Ξ.Γ. ιέμεηο 

πνπ ζπλεηξκηθά ζπλδένληαη 

κε ην λεξό (νπζηαζηηθά, 

επίζεηα, ξήκαηα) 

Δλεξγν 

πνίεζε 

πξνεγνύκε 

λεο γλώζεο- 

απνθάιπςε 

πξνζδνθηώλ 

καζεηώλ 

Καηαγξάθνπλ 

ιέμεηο ζρεηηθά 

κε ην λεξό ελώ 

αθνύλ κνπζηθή 

Υαξηόλη, 

καξθα 

δόξνη, 

ζρεηηθή 

κνπζηθή 

B.2 Καηεγνξη

νπνίεζε 

ιέμεσλ 

Εεηά λα 

θαηεγνξηνπνηεζνύλ νη 

ιέμεηο θάζε νκάδαο 

Αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ 

θαηεγνξηνπνί

εζεο, 

ελδπλάκσζε 

νκάδαο, 

εκπινπηη 

ζκόο 

ιεμηινγίνπ 

Καηεγνξηνπνη

νύλ ηηο ιέμεηο 

ηνπο ζε 

ραξηόληα 

Υαξηόληα 

Βήμα Β: Εεηείηαη από θάζε νκάδα λα εκπιαθεί ζε έλα «θαηαηγηζκό ηδεώλ» ζρεηηθά 

κε ην ζέκα ηνπ λεξνύ. Κάζε νκάδα ζησπειά γηα 5΄ θαηαγξάθεη ζε ραξηί ηνπ κέηξνπ 

όζεο ιέμεηο ζπλεηξκηθά ζπλδέεη κε ην «λεξό»: ζεηηθέο-αξλεηηθέο, επίζεηα-

νπζηαζηηθά-ξήκαηα, αθεξεκέλεο-ζπγθεθξηκέλεο, ρξεζηκνπνηώληαο καξθαδόξνπο 

δηαθόξσλ ρξσκάησλ ώζηε λα απνδνζεί πην έληνλα ν ζπλαηζζεκαηηθόο ραξαθηήξαο 

ηεο δξαζηεξηόηεηαο. Ζ δξαζηεξηόηεηα πξαγκαηνπνηείηαη κε ζρεηηθή κνπζηθή 

ππόθξνπζε (π.ρ. «Wondrous waterfalls», «Ζ ζάιαζζα» ηνπ παλνπδάθε θηι.) ώζηε 

λα ελεξγνπνηεζνύλ βαζύηεξα επίπεδα ζπλαηζζεκαηηθήο  εκπινθήο.    

Με ηνλ θαηαηγηζκό ηδεώλ ελεξγνπνηείηαη πξόηεξε γλώζε θαη δεκηνπξγνύληαη 

πξνζδνθίεο ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ καζήκαηνο. Καηά ηε 

δξαζηεξηόηεηα απηή ππνδεηθλύεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθό ε πξόηεξε γλώζε ησλ 

καζεηώλ ζε γλσζηηθό, ελλνηνινγηθό θαη ζπλαηζζεκαηηθό επίπεδν ώζηε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ή λα εκπινπηηζηεί αλαιόγσο. εκεηώλεηαη όηη πξόθεηηαη γηα κηα 

πεξίπησζε δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο, αθνύ νη καζεηέο θαηαγξάθνπλ ιέμεηο 

αλάινγα κε ην επίπεδό ηνπο ρσξίο λα αλακέλεηαη ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθό επίπεδν. 

Έηζη δεκηνπξγείηαη αίζζεκα αζθάιεηαο θαη αλεκπόδηζηεο ζπκκεηνρήο θαη έθθξαζεο. 

ηε ζπλέρεηα απηήο ηεο θάζεο δεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα νκαδνπνηήζνπλ ηηο 

ιέμεηο-έλλνηεο πνπ πξνέθπςαλ θάησ από ηίηινπο θαηεγνξηώλ, όπσο 

«ζπλαηζζήκαηα», «δώα ηνπ λεξνύ», «ρξήζεηο ηνπ λεξνύ», «πξνβιήκαηα-θίλδπλνη» 

θαη λα ηηο θαηαγξάςνπλ ζε ραξηόληα. Οη καζεηέο αλαπηύζζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο 



ζθέςε, ηηο δεμηόηεηεο ζύλδεζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο ελλνηώλ, εκπινπηίδνπλ ην 

ιεμηιόγηό ηνπο κέζσ peer teaching: ν έλαο εμεγεί ζηνλ άιιν ηπρόλ άγλσζηεο ιέμεηο. 

Μέζα από απηή ηε δξαζηεξηόηεηα ελδπλακώλεηαη ν δεζκόο ηεο νκάδαο θαη 

εηνηκάδνληαη γηα ηελ επόκελε δξαζηεξηόηεηα πνπ ζα απαηηήζεη κεγαιύηεξε 

ζπλεξγαζία. 
Γ  Υάξηεο 

ηδεώλ 

Γίλεη ζε θάζε νκάδα θάξηεο 

κε ιέμεηο θαη δεηά λα 

ζρεκαηίζνπλ κηα αιπζίδα 

πνπ λα δείρλεη ην ηαμίδη ηνπ 

λεξνύ ζηε βξύζε καο. 

Δηζαγσγή 

ιεμηινγίνπ, 

δηδαζθαιία 

ησλ 

ζηαδίσλ 

ζπιινγήο 

θαη 

κεηαθνξάο 

ηνπ λεξνύ, 

ρξήζε 

ιεμηθνύ  

Βάδνπλ ηηο 

ιέμεηο θάξηεο ζε 

ινγηθή ζεηξά. 

Κάξηεο-

έλλνηεο 

Βήμα C: νη καζεηέο αλαιακβάλνπλ λα δηεθπεξαηώζνπλ ην task ηνπ ελλνηνινγηθνύ 

ράξηε (mind map)
1
. πλερίδνληαο λα δνπιεύνπλ ζε νκάδεο νη καζεηέο ιακβάλνπλ 

θάξηεο κε ιέμεηο ζηα αγγιηθά θαη θαινύληαη λα ηηο ηνπνζεηήζνπλ ζε κηα ινγηθή 

αιιεινπρία κε ζεηξηαθό ηξόπν- ρξνληθή ζεηξά (time line) πνπ ζα αληηθαηνπηξίδεη ην 

ηαμίδη ηνπ λεξνύ ζηηο βξύζεο καο: από ην ζεκείν πνπ ην βξίζθνπκε ζηε θύζε, ηε 

κεηαθνξά, ηελ επεμεξγαζία, ηε δηαλνκή κέρξη ηελ απνρέηεπζε (π.ρ. Πνηάκηα, 

Λίκλεο, Πεγέο, Δξγνζηάζην επεμεξγαζίαο, σιήλεο θηι). Γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο νη καζεηέο πξέπεη λα ελεξγνπνηήζνπλ θαη λα μεθαζαξίζνπλ πξόηεξε 

γλώζε ζρεηηθά κε ηα ζηάδηα ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ λεξνύ πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί από ηνπο πνιίηεο. Σν time line απεηθνλίδεηαη από ηνπο καζεηέο κε ηε 

ρξήζε θαξηώλ πνπ θξέκνληαη από έλα ζθνηλί κε καληαιάθηα.  Με ηα καληαιάθηα ε 

ηνπνζέηεζε ησλ θαξηώλ είλαη πξνζσξηλή θαη επηηξέπεη ηελ εύθνιε αιιαγή θαξηώλ 

θαηά ηελ επεμεξγαζία ή ηελ αλαηξνθνδόηεζε. Γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ ιεμηινγίνπ 

πνπ είλαη άγλσζην, νη καζεηέο ελζαξξύλνληαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ιεμηθό. Ο 

εθπαηδεπηηθόο επηηεξεί, απνζαθελίδεη, δηεπθνιύλεη αιιά δελ ππνλνεί θαη δελ 

απνθαιύπηεη ιύζεηο ζην πξόβιεκα. Οη καζεηέο αλαπηύζζνπλ δεμηόηεηεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο θαη θξηηηθή ζθέςε.  

Ο ζθνπόο απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο είλαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ 

πνιππινθόηεηα ηεο ζπιινγήο, επεμεξγαζίαο θαη κεηαθνξάο ηνπ λεξνύ γηα νηθηαθή 

θαη άιιε ρξήζε ώζηε λα εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηνπ αγαζνύ θαη ηελ αλάγθε γηα 

νξζνινγηζηηθή ρξήζε ηνπ. 
Γ Παξνπζίαζε 

νπηηθναθνπ 

ζηηθνύ 

πιηθνύ 

Πξνβάιιεη κηα ppp κε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηηο ρξήζεηο ηνπ λεξνύ 

θηι. 

Δηζαγσγή 

λέαο 

γλώζεο θαη 

γιώζζαο 

Παξαθνινπζνύλ  Οπηηθνα 

θνπζηηθό 

πιηθό 

Βήμα Γ : νη καζεηέο παξαθνινπζνύλ κία power point παξνπζίαζε ζηε Ξ.Γ. κε 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ρξήζεηο ηνπ λεξνύ, ηελ πξνέιεπζε θαη ηελ 

εμνηθνλόκεζε. Από ηε κεξηά ηνπ εθπαηδεπηηθνύ παξέρνληαη εμεγήζεηο θαη αλαιύζεηο 

                                                             
1
 H δξαζηεξηόηεηα απνηειεί πξνζαξκνγή ηεο ηδέαο “The journey of water to our tap”, an 

educational game in form of time-line.  



ζρεηηθά κε ην πεξηερόκελν θαη ηε γιώζζα. Ζ παξνπζίαζε ζθνπό έρεη λα ελεκεξώζεη 

ηνπο καζεηέο ή λα αλαθεθαιαηώζεη ζέκαηα κε ηα νπνία νη καζεηέο λα είλαη νηθείνη. 

Παξάιιεια λα εηζάγεη ζρεηηθό ιεμηιόγην. 

Δ.1  Γξακαηηθή 

ηέρλε:  

Ραδηνθσληθό

/ηειενπηηθό 

ζπνη 

    

Εεηά ηε δεκηνπξγία 

ελόο 

ξαδηνθσληθνύ/ηειενπηη

θνύ ζπνη γηα ηε 

ζεκαζία ηεο 

εμνηθνλόκεζεο λεξνύ. 

Υξεζηκνπνίε

ζε ηεο 

γιώζζαο 

απζεληηθά, 

έθθξαζε 

θαληαζίαο 

θαη 

δεκηνπξγηθό 

ηεηαο, 

εμνηθείσζε 

κε 

ζπγθεθξηκέ 

λα θεηκεληθά 

είδε. 

πλεξγάδνληαη 

γηα λα 

γξάςνπλ ην 

ζελάξην, 

δηαλέκνπλ 

ξόινπο, 

ζθελνζεηνύλ 

θαη πινπνηνύλ. 

Μαγλεηό

θσλν/θά 

κεξα 

(θηλεηνύ) 

Δ.2 Παξνπζίαζε

- επέθηαζε 

   

  Παξνπζηάδνπλ 

ηε δνπιεηά 

ηνπο θαη 

αμηνινγνύλ ηηο 

άιιεο νκάδεο 

Φύιια 

αμηνιόγε

ζεο 

Βήμα Δ: Με βάζε ηηο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο γλώζεηο θαη βηώκαηα 

πνπ πξνζέθεξαλ, νη καζεηέο νδεγνύληαη ζην επόκελν βήκα ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο. 

Οη καζεηέο θαινύληαη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ξαδηνθσληθό ή έλα ηειενπηηθό ζπνη 

ζηα αγγιηθά κε κήλπκα ηελ αλάγθε γηα απνθπγή ζπαηάιεο ηνπ πνιύηηκνπ αγαζνύ 

ηνπ λεξνύ. Γηα ηελ αιεζνθάλεηα ηεο δξάζεο νξίδεηαη όηη ην κήλπκα ζα κεηαδνζεί 

θαηά ηελ Ζκέξα ηνπ Πεξηβάιινληνο ζην αεξνδξόκην κε απνδέθηεο ηνπο μέλνπο 

ηνπξίζηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηε ρώξα καο. Ζ επηινγή αθήλεηαη ζηνπο καζεηέο: ζην 

ξαδηνθσληθό ζπνη επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία ηνπ ιόγνπ, ελώ ζην ηειενπηηθό ε 

ζεκαζία ηεο εηθόλαο. Οη καζεηέο κπνξνύλ λα επελδύζνπλ ηηο δεκηνπξγίεο ηνπο κε 

κνπζηθή, ήρνπο ή θίλεζε αλάινγα κε ηελ έκπλεπζή ηνπο. Σν ζεκαληηθό, όκσο, είλαη 

όηη αθήλνληαη λα εθθξαζηνύλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ εθαξκόδνληαο αξρέο ηεο 

δξακαηηθήο ηέρλεο ζηελ εθπαίδεπζε. Σα παηδηά πξέπεη λα ζπλεξγαζηνύλ, λα 

αλαιάβνπλ ξόινπο, λα ζπληάμνπλ θείκελα, λα ζθελνζεηήζνπλ θαη  λα πινπνηήζνπλ 

ην ξαδηνθσληθό ή ηειενπηηθό ζπνηάθη. Γισζζηθά νη καζεηέο ζα αλαγθαζηνύλ λα  

ρξεζηκνπνηήζνπλ ιεμηιόγην από ηηο πξνεγνύκελεο δξαζηεξηόηεηεο θαη λα 

θαηαθύγνπλ ζηελ παξνρή νδεγηώλ ζρεηηθά κε ηε ζσζηή ρξήζε ηνπ λεξνύ 

ρξεζηκνπνηώληαο γισζζηθέο δνκέο όπσο ε πξνζηαθηηθή, π.ρ. Don’t waste water, 

Don’t leave the tap on when you brush your teeth, Save water etc. 

Γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ ζπνη ρξεζηκνπνηνύληαη ηερλνινγηθά κέζα όπσο 

βηληενθάκεξα ή θάκεξα θσηνγξαθηθήο κεραλήο ή θηλεηνύ ηειεθώλνπ, θαη 

καγλεηόθσλν (θαηά πξνηίκεζε ςεθηαθό) ή ερνγξάθεζε θηλεηνύ ηειεθώλνπ. Από 

ηα κέζα απηά ηα αξρεία κεηαθέξνληαη ζηνλ Ζ/Τ όπνπ θαη πξνβάιινληαη ή 

αλαπαξάγνληαη. Οη  καζεηέο, ζπλεπώο, εμνηθεηώλνληαη κε ηε ρξήζε ησλ Νέσλ 

Σερλνινγηώλ θαη ηε δηαρείξηζε πνιπκέζσλ.  

Σελ παξνπζίαζε ησλ νκαδηθώλ εξγαζηώλ ζηελ νινκέιεηα αθνινπζεί ε αμηνιόγεζε 

από ηηο ππόινηπεο νκάδεο (peer assessment) κέζσ θύιινπ αμηνιόγεζεο. 



ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΑ 
Σν νθέιε ηεο κεζόδνπ CLIL είλαη πιαηηά θαη πνηθίια: αξρηθά, απμάλεηαη ε 

ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηώλ θαζώο εθηίζεληαη ζε πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

θόζκν ζηνλ νπνίν δνπλ. Δπηπιένλ, αλαπηύζζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε ΞΓ 

θαζώο είλαη νξαηά ηα νθέιε από ηελ εθκάζεζή ηεο (Suomela, 1999). Ζ γιώζζα 

παξνπζηάδεηαη ζε ξεαιηζηηθό πεξηβάιινλ (real-life context), γεγνλόο ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθό γηα ρώξεο κνλνγισζζηθέο όπσο ε Διιάδα. Δπίζεο, νη καζεηέο 

αλαπηύζζνπλ δηαπνιηηηζκηθή θαηαλόεζε θαη πξνεηνηκάδνληαη γηα ηε ρξήζε ηεο 

γιώζζαο ζε πεξαηηέξσ ζπνπδέο (π.ρ. αλάγλσζε βηβιηνγξαθίαο) θαη ζηνλ εξγαζηαθό 

ρώξν.  

 

Γεληθόηεξα, ε πξόθιεζε πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ε Π.Δ. θαη ε Δθπαίδεπζε γηα 

ηελ Βηώζηκε Αλάπηπμε γηα ηε γεθύξσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμύ γλώζεο θαη ήζνπο δελ 

κπνξεί λα αθήλεη αλεθκεηάιιεπηε θακία δπλαηόηεηα γηα ηελ επίηεπμε απηνύ ηνπ 

ζθνπνύ. Με απηό ην ζθεπηηθό ν ζπλδπαζκόο ηεο Π.Δ. κε ην κάζεκα ηεο Ξ.Γ. κπνξεί 

λα ιεηηνπξγήζεη ζπκπιεξσκαηηθά, αζξνηζηηθά ή αθόκα θαη πξσηνπνξηαθά. Ο Cates 

αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «δελ κπνξνύκε λα απνθαινύκε ηε δηδαζθαιία ηεο Ξ.Γ. σο 

επηηπρεκέλε εάλ νη καζεηέο, όζε γισζζηθή επρέξεηα θαη αλ δηαζέηνπλ, αγλννύλ ηα 

παγθόζκηα πξνβιήκαηα θαη δελ έρνπλ θνηλσληθή ζπλείδεζε ρξεζηκνπνηώληαο ηηο 

επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηόηεηεο γηα ηε δηεζλή εγθιεκαηηθόηεηα, ηελ εθκεηάιιεπζε, 

ηελ θαηαπίεζε ή ηελ πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή (2005: 4).  
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