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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με τελικό στόχο να παρουσιάσει το παράδειγμα μιας πρακτικής
εφαρμογής νέων διδακτικών προσεγγίσεων εναρμονισμένων με τη φιλοσοφία
των νέων προγραμμάτων σπουδών, η εισήγηση αποσαφηνίζει σύντομα την
έννοια της μεθόδου CLIL και ανιχνεύει την πιθανότητα μιας εν μέρει
επαναστοχοθέτησης της διδασκαλίας κάποιων μαθημάτων με έμφαση τόσο
στην προώθηση του διδακτικού αντικειμένου αλλά και της ξένης γλώσσας.
Ιχνηλατεί τη σημασία της διερευνητικής μάθησης καθώς και της διαθεματικής
εμπειρίας και της επικοινωνιακής λειτουργίας και επικεντρώνεται στη χρήση των
ΤΠΕ όχι μόνο ως πομπού ή εργαλείου διερεύνησης της γνώσης αλλά και ως
συνεπίκουρου της προώθησης της γνώσης στην ξένη γλώσσα.
Στο καθαρά πρακτικό μέρος, παρουσιάζονται παραδείγματα χρήσης της
μεθόδου και ολοκληρωμένα μοντέλα δραστηριοτήτων, εφαρμοσμένα στην
τάξη. Οι μαθητές της Γ’ Γυμνασίου μαθαίνουν για τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο
ενώ οι μαθητές της Α’ γυμνασίου, στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας
και των Αγγλικών, διερευνούν την καθημερινή ζωή στην Αρχαία Ελλάδα ενώ
στο πλαίσιο της Οικιακής Οικονομίας και των Αγγλικών μαθαίνουν για της
ομάδες τροφών.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: CLIL, Διαθεματικότητα,, Αγγλικά, Ιστορία, Οικιακή Οικονομία
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θεωρητικές Αποσαφηνίσεις
Έχουν περάσει πάνω από είκοσι χρόνια από τη εποχή που ο όρος CLIL
(«Ενσωματωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας» ή κατ’ άλλους
«Ολιστική/Ενιαία Προσέγγιση Περιεχομένου και Γλώσσας» ή και «Συνδυασμένη
Εκμάθηση Επιστημονικού Αντικειμένου και Ξένης Γλώσσας») (Montalto et al,
2014· Οικονόμου, 2013· Δημητρακόπουλος, 2007) χρησιμοποιήθηκε για να
περιγράψει «μια εκπαιδευτική προσέγγιση με διπλό στόχο, κατά την οποία
χρησιμοποιείται μια επιπλέον γλώσσα για τη διδασκαλία και την εκμάθηση
τόσο της γλώσσας όσο και του περιεχομένου» (Maljers et al, 2010).
Στην αρχή της εφαρμογής του CLIL και μέσα στο πλαίσιο της προώθησης
της ενοποίησης της Ευρώπης η στόχευση ήταν τόσο πολιτική όσο και
εκπαιδευτική. Η πολιτική σκοπιά βασίστηκε στο γεγονός ότι η κινητικότητα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτούσε υψηλότερα επίπεδα γλωσσικής ικανότητας. Το
εκπαιδευτικό κομμάτι βασίστηκε σε χώρες όπου επικρατεί διγλωσσία όπως ο
Καναδάς (Marsh, 2012). Δυο δεκαετίες μετά η μέθοδος CLIL έχει διευρυνθεί ώστε
να αποτελεί όχι μόνο ένα μέσο για τη βελτίωση μιας ξένης γλώσσας, αλλά
επίσης και για την εισαγωγή καινοτόμων στοιχείων τόσο στο ευρύτερο
πρόγραμμα σπουδών όσο και σε επιμέρους διδακτικές πρακτικές.
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Στο σημείο αυτό θα ήταν ίσως χρήσιμο να αποσαφηνίσουμε τους δύο
βασικούς άξονες πάνω στους οποίους περιστρέφεται το CLIL. Ο όρος
«Περιεχόμενο» αναφέρεται στην διδασκαλία του διδακτικού αντικειμένου (π.χ.
Φυσική, Γεωγραφία, Ιστορία, Οικιακή Οικονομία, Χημεία, Μουσική) ενώ ο όρος
«Γλώσσα» αναφέρεται στην ξένη γλώσσα (π.χ. Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)
που χρησιμοποιείται στη διδασκαλία του «Περιεχομένου» στοχεύοντας όχι μόνο
στη διδασκαλία του αντικειμένου αλλά και στην βελτίωση του επιπέδου της
ξένης γλώσσας του χρήστη. Επιπλέον η μέθοδος CLIL περιλαμβάνει την
ανάπτυξη των κοινωνικών, πολιτιστικών, γνωστικών, γλωσσικών, ακαδημαϊκών
και άλλων δεξιοτήτων μάθησης, οι οποίες με τη σειρά τους διευκολύνουν τα
επιτεύγματα τόσο στο περιεχόμενο όσο και στη γλώσσα (Iannou Georgiou &
Pavlou, 2011 · Mehisto et al, 2008).
Τα βασικά στοιχεία της μεθόδου CLIL έτσι όπως κωδικοποιήθηκαν από την
Lucietto, (2011) παρουσιάζονται στο παρακάτω σχήμα:

Σχήμα 1: Τα βασικά στοιχεία της μεθόδου CLIL σύμφωνα με τη Lucietto, 2011
(http://goo.gl/Gm55Ut)

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου, όπως παρουσιάζονται στο «σχήμα 1»
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη συνεργατική μάθησης, την αυτονομία του
μαθητή, τον αναστοχασμό, την κριτική σκέψη. Δεν είναι τυχαίο ότι το CLIL ως
προσέγγιση έχει σιγά σιγά γίνει αποδεκτό στις Ευρωπαϊκές χώρες. Στην
πραγματικότητα, σε ορισμένες χώρες, απαιτείται από τους εκπαιδευτικούς
σήμερα να χρησιμοποιούν το CLIL στις τάξεις τους. Η τάση αυτή δείχνει ότι η
μέθοδος CLIL θα χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στο μέλλον στις
περισσότερες χώρες της Ευρώπης. (Montalto et al, 2014)
Το μεγαλύτερο, ίσως, όφελος από τη μέθοδο CLIL είναι ότι οι μαθητές
βλέπουν την ξένη γλώσσα όχι ένα αντικείμενο προς εκμάθηση αλλά ως ένα
εργαλείο που τους δίνει πρόσβαση σε πληθώρα άλλων γνωστικών
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αντικειμένων και πληροφοριών. Η συνειδητοποίηση αυτή δίνει ένα πολύ ισχυρό
κίνητρο στους μαθητές για τη βελτίωση της γνώσης της ξένης γλώσσας.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και η χρήση των Τ.Π.Ε στη μέθοδο CLIL
Αναφορικά με τη θέση του διδάσκοντα στη μέθοδο CLIL πρέπει κανείς να
αναγνωρίσει ότι πρόκειται για μια μέθοδο της οποίας κινητήρια δύναμη είναι ο
εκπαιδευτικός. Πολλές αναφορές εκπαιδευτικών αναφέρουν πως συχνά ένα
κείμενο ή μια εφαρμογή που τυχαία υπέπεσε στην αντίληψή τους απετέλεσε
εναρκτήριο λάκτισμα για ένα project ή απλά ένα μάθημα στο πλαίσιο του CLIL
(Gierlinger, 2007). Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποσαφηνίζεται και το ερώτημα αν το
CLIL είναι μέθοδος ή προσέγγιση, σχεδιασμός ή διαδικασία. Πολλές φορές οι
μέθοδοι εξελίσσονται από μία από τις παραπάνω κατηγορίες. Κάποιος τυχαία
ανακαλύπτει μια πετυχημένη διδακτική διαδικασία και κατόπιν «χτίζει» μια
θεωρητική προσέγγιση για να την εξηγήσει (Richards & Rodgers, 2002).
Ο εκπαιδευτικός όμως που αποφασίζει να ενσωματώσει το CLIL στη
διδασκαλία του μπορεί να είναι ένας «παθιασμένος» δάσκαλος (Hattie, 2012)
αλλά δεν παύει να αντιμετωπίζει ένα «παράδοξο» που διατυπώνεται στην
απορία: «Γιατί να επιλέξω να διδάξω σε μια γλώσσα που μπορεί να με εκθέσει
και να μειώσει τον αντίκτυπο της διδασκαλίας του αντικειμένου μου;»
(Gierlinger, 2007) Το CLIL προϋποθέτει μεταβολή της εστίασης στην τάξη. Όταν
οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν το αντικείμενό τους χρησιμοποιώντας μια νέα
γλώσσα έχουν ένα λόγο παραπάνω να εκπαιδεύσουν τους μαθητές πώς να
βρίσκουν πληροφορίες από μόνοι τους, και πώς να συνεργάζονται και να
συζητούν για να ανακαλύψουν νέες ιδέες, έτσι ώστε η χρήση της γλώσσας να
γίνεται μέρος της διαδικασίας της μάθησης (Montalto S et al, 2014). Υπάρχει
άμεση ανάγκη για επαναπροσδιορισμό της μεθοδολογίας και των διδακτικών
εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός.
Στο πλαίσιο της ανακαλυπτικής φύσης της μεθόδου CLIL και της
καθοδηγητικής ιδιότητας του εκπαιδευτικού μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τα
στοιχεία της θεωρίας του Bruner (1961) ο οποίος θεωρεί τον άνθρωπο ως ένα
«επεξεργαστή πληροφοριών» και τη μάθηση ως μια διαδικασία πρόσκτησης
γενικών γνώσεων που υπόκεινται επεξεργασία, μετασχηματισμό και εφαρμογή
σε νέες καταστάσεις (Τσακίρη & Καπετανίδου, 2007). Επιπλέον η συμμετοχή των
παιδιών σε συνεργατικές διαδικασίες τους παρέχει τη δυνατότητα να κάνουν
διευκρινίσεις, συσχετίσεις, υποθέσεις, επαληθεύσεις και να διατυπώσουν τη
λύση του προβλήματος μέσα από μια συνθετική διαδικασία η οποία τους
εξασφαλίζει χαρακτηριστικά που βοηθούν σε μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της
εικόνας που έχουν για τον εαυτό τους και παράλληλα στην ανάπτυξη της
κριτικής τους ικανότητας. Η γνώση που αποκτάται μέσα στην ομάδα είναι
πολύπλευρη, σταθερή και ολοκληρωμένη και οι μαθητές γίνονται υπεύθυνοι,
συνεργατικοί και δημιουργικοί (Καζέλα, 2010). Τέλος, με την προσέγγιση αυτή οι
αδύνατοι μαθητές νοιώθουν ψυχολογικά ασφαλείς καθώς απαλλάσσονται
από το άγχος της αποτυχίας και εξασφαλίζουν βοήθεια και υποστήριξη στην
προσπάθεια τους για κατάκτηση της γνώσης (Ματσαγγούρας, 1988).
Παρ’ όλα αυτά δεν παύει να υπάρχει έντονη διστακτικότητα από τους
εκπαιδευτικούς στη χρήση της μεθόδου CLIL, κυρίως λόγω της, ενδεχόμενα,
περιορισμένης γνώσης της ξένης γλώσσας. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ακόμα
μάχιμοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν είχαν τη δυνατότητα της εκμάθησης ή της
βελτίωσης μιας ξένης γλώσσας. Άλλωστε πέρα από το εξειδικευμένο, θα έλεγε
κανείς, πλαίσιο της μεθόδου CLIL, η έλλειψη επάρκειας εξοικείωσης με την ξένη
γλώσσα εγείρει και έντονα προβλήματα στο χώρο της διαπολιτισμικής
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εκπαίδευσης η οποία έχει λάβει αξιοσημείωτες διαστάσεις στη χώρα μας.
Υπάρχουν, δυστυχώς, έρευνες που δείχνουν τους έλληνες εκπαιδευτικούς να
αντιλαμβάνονται τη διγλωσσία ως εμπόδιο για τη μάθηση και να την
αξιολογούν αρνητικά (Παπαχρήστος, 2005).
Ένα τέτοιο κενό έρχεται να καλύψει, εν μέρει, η χρήση των Τ.Π.Ε. Η εν λόγω
χρήση μπορεί να παίξει ένα πολυτροπικό αλλά και ζωτικό ρόλο στη μέθοδο
CLIL εφόσον παρέχει τα μέσα για μια διαθεματική εκμάθηση, δίνει κίνητρα,
καθοδηγεί και διευκολύνει τους μαθητές στην επίτευξη του στόχου τους
(Vlachos, 2009). Ο εκπαιδευτικός που ενσωματώνει τις Τ.Π.Ε στη διδασκαλία του
μπορεί εύκολα να μειώσει την ανασφάλεια που προκαλεί η ενδεχόμενη
περιορισμένη του επάρκεια στην ξένη γλώσσα. Το διαδίκτυο αποτελεί Πακτωλό
πληροφοριών σε όλα τα αντικείμενα, και με τη σωστή επιλογή, η εμπλοκή του
εκπαιδευτικού μπορεί (αν αυτό είναι και η επιθυμία του) να περιοριστεί στο
οργανωτικό-καθοδηγητικό στάδιο. Άλλωστε το CLIL αποτελεί έναν από τους
πιο αποτελεσματικούς δρόμους για την αυτόνομη εκμάθηση (Paris &
Winograd, 2003) και κατανόηση.
Φυσικά η συνεργασία με τον ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό αποτελεί πάντα μια
σοφή κίνηση η οποία όχι μόνο βοηθά τη διδασκαλία του αντικειμένου στην
ξένη γλώσσα, αλλά και προάγει τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών.
Ξεκινώντας με μικρά βήματα και σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς του ιδίου
αντικειμένου μπορεί να δημιουργηθεί μια «τράπεζα» δραστηριοτήτων και
διδακτικών παρεμβάσεων μέσω της μεθόδου CLIL που σίγουρα θα δώσει μια
νέα ώθηση στη διδασκαλία των αντικειμένων. Η εμφάνιση της ανάγκης να
συγκεραστεί η μάθηση διαφόρων γνωστικών αντικειμένων μέσω της γλώσσας
συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της ιδέας της γλωσσικής ευαισθητοποίησης και
η αναγνώριση του ότι «κάθε δάσκαλος είναι και δάσκαλος γλώσσας»
(Eurydice, 2008).
Ας δούμε, λοιπόν, ένα παράδειγμα χρήσης της μεθόδου CLIL με την χρήση
των Τ.Π.Ε η οποία απαιτεί ελάχιστη γλωσσική δραστηριότητα στην ξένη
γλώσσα από τον δάσκαλο αντικειμένου.
Παράδειγμα Διδασκαλίας της Ιστορίας Γ’ Γυμνασίου με τη μέθοδο CLIL και
χρήση των Τ.Π.Ε
Το παράδειγμα που θα εξετάσουμε αφορά τη διδασκαλία της Ιστορίας Γ’
Γυμνασίου και συγκεκριμένα την εισαγωγή στην Ενότητα 31 (Τα αίτια, η έκρηξη
και τα μέτωπα του Α’ Παγκόσμιου πολέμου). Ο απαιτούμενος χρόνος είναι δύο
διδακτικές ώρες. Το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας είναι Β2+. Η
συγκεκριμένη παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε τμήμα 25 μαθητών της Γ’
Γυμνασίου από φιλόλογο εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό
Αγγλικών, ο οποίος είχε και την ευθύνη συγκέντρωσης/διαμόρφωσης του
υλικού.
Δίνεται στους μαθητές το παρακάτω φύλλο εργασίας:
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Σχήμα 2: Φύλλο Εργασίας μαθητών

Στην πρώτη δραστηριότητα οι μαθητές παρακολουθούν ένα χάρτη κίνησης
(Σχήμα 3) και ακούν μία διήγηση στα Αγγλικά για την έναρξη του 1ου
Παγκοσμίου πολέμου. Στο φύλλο εργασίας μπορεί να υπάρχει (ανάλογα με το
επίπεδο γνώσης των μαθητών και σε συνεργασία με τον ξενόγλωσσο
εκπαιδευτικό) το κείμενο που ακούνε (transcript) με κάποιες λέξεις για τις οποίες
οφείλουν να ανατρέξουν στο διαδικτυακό λεξικό για να διευκολυνθεί η
κατανόηση.

Σχήμα 3: Διαδραστικός χάρτης γεγονότων (http://www.the-map-ashistory.com/demos/tome06/WW1-Map-Beginning-of-the-Great-War-1914.php)

Σχήμα 4: Κείμενο του χάρτη κίνησης

Στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές παρακολουθούν online ένα video για
τα αίτια του 1ου Παγκοσμίου πολέμου, το οποίο διαδέχεται ένα διαδραστικό
κουίζ. Κατά τη διάρκεια του video μπορούν να επιλεγούν αγγλικοί υπότιτλοι
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που διευκολύνουν τους μαθητές. Επίσης υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης του
κειμένου του video (transcript).

Σχήμα 5: Διαδραστικό παιχνίδι – Δυνατότητα υποτίτλων στο video και εκτύπωσης του
κειμένου
(http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/mwh/ir1/causes_war1act.shtml)

Το τρίτο και τελευταίο μέρος του φύλλου εργασίας είναι προαιρετικό και
καλεί τους μαθητές να κάνουν ένα κουίζ πάνω στον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο είτε
στις
ομάδες
τους
αν
υπάρχει
χρόνος,
είτε
στο
σπίτι.
(http://moodle.kkc.school.nz/pluginfile.php/6691/mod_resource/content/0/w
wi-quiz.swf )
Στο πλαίσιο της γλωσσικής διαμεσολάβησης, η συχνότητα της χρήσης της
μητρικής γλώσσας δεν αποτελεί πρόβλημα σε καμία φάση της διαδικασίας.
Φυσικά ενθαρρύνεται η χρήση της ξένης γλώσσας αλλά οι μαθητές και οι
μαθήτριες είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν την αγγλική, όποτε αυτό κρίνεται
απαραίτητο από τους ίδιους και από τη φάση της διαδικασίας που βρίσκονται
(Dendrinos, 2006).
Στο παραπάνω παράδειγμα αξίζει να σημειωθεί ότι η απαίτηση χρήσης της
ξένης γλώσσας από τον εκπαιδευτικό αντικειμένου (φιλόλογο στη συγκεκριμένη
περίπτωση) είναι πολύ περιορισμένη άρα βοηθά να ξεπεραστούν οι ανησυχίες
και αμφιβολίες που αναφέρθησαν παραπάνω. Σε κάθε περίπτωση η
συνεργασία με τον/την ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό είναι πάντα μία καλή λύση.
Τέλος θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η σημερινή πραγματικότητα στα σχολεία
θέλει τον ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό να διδάσκει και Ιστορία, άρα στη
συγκεκριμένη περίπτωση οι δύο ρόλοι (εκπαιδευτικού αντικειμένου και
εκπαιδευτικού γλώσσας) θα μπορούσαν να συμπίπτουν.
Διδασκαλία της Οικιακής Οικονομίας Α’ Γυμνασίου με τη μέθοδο CLIL και
χρήση των Τ.Π.Ε
Ταυτότητα της Διδακτικής Παρέμβασης
Η διδακτική παρέμβαση αφορά το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας της Α’
Γυμνασίου, ενότητα 3.2 (Ομάδες Τροφίμων) και πραγματοποιήθηκε σε τμήμα
είκοσι έξι μαθητών. Το επίπεδο των μαθητών στα Αγγλικά κυμαινόταν μεταξύ
Α2 και Β1 ενώ υπήρχαν και τρεις μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και αρκετά
χαμηλό επίπεδο γλώσσας. Οι μαθητές δούλεψαν σε πέντε ομάδες σε αίθουσα
με πέντε υπολογιστές και σύνδεση στο διαδίκτυο. Επίσης υπήρχε δυνατότητα
προβολής σε διαδραστικό πίνακα και ηχητική εγκατάσταση.
Το υλικό προετοιμάστηκε από τον εκπαιδευτικό των Αγγλικών σε
συνεργασία με την εκπαιδευτικό της Οικιακής Οικονομίας της οποίας η γνώση
Αγγλικών ήταν επιπέδου Γ2 (άριστη). Κατά τη διάρκεια της παρέμβασης τον
κύριο λόγο είχε η εκπαιδευτικός της Οικιακής Οικονομίας ενώ ήταν παρών και ο
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εκπαιδευτικός των Αγγλικών βοηθώντας στην επίβλεψη των ομάδων. Η
παρέμβαση χρειάστηκε δύο συνεχόμενες ώρες διδασκαλίας. Καθ’ όλη τη
διάρκεια της παρέμβασης η γλώσσα επικοινωνίας ήταν τα Αγγλικά με μειωμένη
χρήση Ελληνικών από τους μαθητές. Στην περίπτωση των μαθητών με
μαθησιακές δυσκολίες υπήρχε ανοχή στη χρήση της Ελληνικής και
παρακολούθηση από τους εκπαιδευτικούς. Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι είχε
δοθεί σε κάθε ομάδα ένα γλωσσάριο με τις βασικές έννοιες του μαθήματος.
Περιγραφή της Παρέμβασης
Οι μαθητές παρακολουθούν ένα Power Point (http://goo.gl/N4XmVq)
όπου γίνεται μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ενότητας. Κατόπιν
λαμβάνουν ένα φυλλάδιο (http://www.chefsolus.com/) με τις βασικές έννοιες
καθώς επίσης και το γλωσσάριο που έχει ετοιμαστεί από πριν.

Σχήμα 6: http://www.chefsolus.com/

Κατόπιν παίρνουν το παρακάτω φύλλο εργασίας. Σε περίπτωση που
υπάρξει πρόβλημα χρόνου η δραστηριότητα 3 μπορεί να ανατεθεί ως ατομική
εργασία στο σπίτι. Στην τέταρτη δραστηριότητα με τα παιχνίδια οι μαθητές
καλούνται να εμπεδώσουν τόσο έννοιες όσο και λεξιλόγιο. Οι δραστηριότητες
τις ομάδας Α και Β είναι ελαφρώς πιο δύσκολες και προορίζονται περισσότερο
για τους μαθητές με το υψηλότερο επίπεδο Αγγλικών οι οποίοι βρέθηκαν στις
ομάδες αυτές. Αν η κατανομή είναι διαφορετική μπορούν να αναπαραχθούν οι
δραστηριότητες των άλλων ομάδων.
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Σχήμα 7: Φύλλο Εργασίας για το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας

Διδασκαλία της Ιστορίας Α’ Γυμνασίου με τη μέθοδο CLIL και χρήση των Τ.Π.Ε
Ταυτότητα της Διδακτικής Παρέμβασης
Η διδακτική παρέμβαση αφορά το μάθημα της Ιστορίας της Α’ Γυμνασίου,
Κεφάλαιο Δ, ενότητα 3 καθώς και Κεφάλαιο Ε, ενότητες 4 και 5 (Η ζωή στην
Αρχαία Αθήνα και Σπάρτη) και πραγματοποιήθηκε σε τμήμα είκοσι έξι
μαθητών. Το επίπεδο των μαθητών στα Αγγλικά κυμαινόταν μεταξύ Α2 και Β1
ενώ υπήρχαν και τρεις μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και επομένως πολύ
χαμηλό επίπεδο γλώσσας. Οι μαθητές δούλεψαν σε πέντε ομάδες σε αίθουσα
με πέντε υπολογιστές και σύνδεση στο διαδίκτυο. Επίσης υπήρχε δυνατότητα
προβολής σε διαδραστικό πίνακα και ηχητική εγκατάσταση.
Το υλικό προετοιμάστηκε και παρουσιάστηκε από τον εκπαιδευτικό των
Αγγλικών. Η παρέμβαση χρειάστηκε δύο συνεχόμενες ώρες διδασκαλίας. Καθ’
όλη τη διάρκεια της παρέμβασης η γλώσσα επικοινωνίας ήταν τα Αγγλικά με
μειωμένη χρήση Ελληνικών από τους μαθητές. Στην περίπτωση των μαθητών
με μαθησιακές δυσκολίες υπήρχε ανοχή στη χρήση της Ελληνικής και
παρακολούθηση από τον εκπαιδευτικό. Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι είχε
δοθεί σε κάθε ομάδα ένα γλωσσάριο με τις βασικές έννοιες του μαθήματος.
Περιγραφή της Παρέμβασης
Οι μαθητές παρακολουθούν ένα Power Point (https://goo.gl/hgDSBU )
όπου γίνεται μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της ενότητας. Στο τέλος της
παρουσίασης κάνουν ένα σύντομο Σωστό/Λάθος quiz με τις βασικές έννοιες
που παρακολούθησαν.
Στη συνέχεια χωρίζονται σε πέντε ομάδες και λαμβάνουν το «σχήμα 8» που
θα τους καθοδηγήσει στη διαδικτυακή τους έρευνα.
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Σχήμα 8: Φύλλο Εργασίας για το μάθημα της Ιστορίας

Στην πρώτη δραστηριότητα έχουν δοθεί τρεις πηγές εκ των οποίων η μια
παρουσιάζει τα γεγονότα πάρα πολύ συνοπτικά και σε πάρα πολύ απλά
Αγγλικά. Γίνεται έτσι μια πρόβλεψη για κάποιας μορφής διαφοροποιημένης
διδασκαλίας για τις ομάδες εκείνες στις οποίες θα υπάρχουν τα παιδιά με τις
μαθησιακές δυσκολίες χωρίς να στοχοποιούνται οι μαθητές/μαθήτριες
(Παντελιάδου, 2008). Στο τέλος της δραστηριότητας οι μαθητές συγκρίνουν
τους πίνακες τους και τα αποτελέσματα των ομάδων καταχωρούνται σε ένα
παρόμοιο πίνακα που προβάλλεται στον διαδραστικό πίνακα (ή γράφεται στον
κανονικό πίνακα).
Στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές δουλεύουν με ξεχωριστές ομάδες
πληροφοριών τις οποίες καταγράφουν. Η ιστοσελίδα του BBC με την οποία
δουλεύουν δίνει τη δυνατότητα για ένα online quiz μετά το τέλος της
ανάγνωσης των πληροφοριών. Επίσης η ιστοσελίδα παρέχει δικά της φύλλα
εργασίας σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός θέλει να μειώσει το χρόνο
προσωπικής του εργασίας. Μετά το τέλος της καταγραφής δημιουργούνται
πέντε νέες ομάδες με άτομα από όλες τις προηγούμενες ομάδες και
ενημερώνουν τις νέες τους ομάδες για τις πληροφορίες που είχαν συλλέξει στις
αρχικές τους ομάδες. Έτσι μέσω της μεθόδου jig-saw υπάρχει διάχυση των
πληροφοριών στην ολομέλεια.
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Στην τρίτη δραστηριότητα αξιοποιούν τόσο τις πηγές του BBC όσο και τα
διαδραστικά παιχνίδια του Βρετανικού Μουσείου για κατανοήσουν πλήρως την
καθημερινότητα της Αρχαίας Ελλάδας με ένα διασκεδαστικό τρόπο.
Η τελευταία δραστηριότητα είναι προαιρετική και δίνεται για το σπίτι εκτός
αν, πράγμα δύσκολο, περισσέψει χρόνος από τις υπόλοιπες δραστηριότητες.
Και το μέλλον;
Σίγουρα η εφαρμογή του CLIL δεν είναι κάτι το απλό ειδικά στην ελληνική
πραγματικότητα. Το να υποστηρίξει κανείς ότι μπορεί το εκπαιδευτικό σύστημα
της Ελλάδας να αλλάξει τόσο δραστικά μοιάζει ουτοπιστικό. Μπορεί ωστόσο,
μέχρι οι νέες γενιές εκπαιδευτικών να αποκτήσουν την απαραίτητη γλωσσική
και τεχνολογική κατάρτιση, να υπάρχουν παρεμβάσεις όπου αυτό είναι
δυνατόν, και τροφοδοτούνται οι σχεδιαστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων με
υλικό που θα τους βοηθήσει στην οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης
των εκπαιδευτικών. Σίγουρα όμως πρέπει να υπάρχει κάποια κεντρική
καθοδήγηση και ανατροφοδότηση.
Πέρα όμως από τις ενδεχόμενες δυσκολίες που αφορούν το θέμα
κατάρτισης, υπάρχει και το θέμα του χρόνου. Όση βοήθεια και να υπάρξει σε
κεντρικό ή τοπικό επίπεδο η μέθοδος CLIL απαιτεί χρόνο και κόπο. Αν ο/η
εκπαιδευτικός δεν είναι διατεθειμένος/η να αφιερώσει το χρόνο η όλη
προσπάθεια πέφτει στο κενό. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προαχθεί ένα πνεύμα
συνεργασίας των ειδικοτήτων και να μην υπάρχει περιχαράκωση στα
αντικείμενά μας. Δυστυχώς πολλοί εκπαιδευτικοί βλέπουν την επικάλυψη
διδακτικών αντικειμένων πολύ καχύποπτα. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν
είμαστε «συμμορίες» που προστατεύουμε τη περιοχή επιρροής μας αλλά
συνεργάτες για την προώθηση της μάθησης των μαθητών μας.
Οι Τ.Π.Ε βρίσκονται στο κέντρο μια τέτοιας προσπάθειας τόσο στο επίπεδο
βοήθειας στην τάξη, όσο και στο επίπεδο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.
Βρισκόμαστε πλέον μπροστά σε μια μη αναστρέψιμη κατάσταση όπου
επιβάλλεται η αλλαγή στη σχέση μας με τη νέα γενιά και την τεχνολογία της εάν
επιθυμούμε να γεφυρώσουμε το ψηφιακό χάσμα που έχει δημιουργηθεί. Στην
κοινωνία της πληροφορίας είμαστε οι περισσότεροι ψηφιακοί μετανάστες
αντιμέτωποι με τους μαθητές μας, τους ψηφιακούς ημεδαπούς, (Prensky,
2001α, 2001β) οι οποίοι πολλές φορές οδηγούν σε ανατροπή των ιεραρχιών
κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, όταν με αφοπλιστική απλότητα
υποδεικνύουν τη λύση στον ψηφιακό γρίφο που εμείς μπορεί να
αντιμετωπίζουμε.
Φυσικά μετά από τον καταιγισμό δυσνόητων, για τους αμύητους
εκπαιδευτικούς, εννοιών, το ερώτημα παραμένει: Πώς μπορεί ο/η εκπαιδευτικός
του 21ου αιώνα να αντιμετωπίσει επιτυχώς την ψηφιακή πρόκληση; Ποια είναι τα
νέα εργαλεία που πρέπει να χρησιμοποιήσει κανείς; Είναι πλέον παρωχημένες
οι μέχρι τώρα δοκιμασμένες πρακτικές; Δεκάδες ερωτήματα και ανησυχίες
πολλές φορές εγκλωβίζουν τους εκπαιδευτικούς σε ένα τόπο ουδέτερο, μια
Χώρα του Πουθενά, όπου απεγνωσμένα προσπαθούμε να κρατηθούμε από
την προσωπική μας εκπαιδευτική κληρονομιά και ταυτόχρονα να
συμβαδίσουμε με το μέλλον (Δόμβρος, 2014).
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