Το CLIL4U έχει επιχορηγηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η
δημοσίευση αντικατοπτρίζει τις απόψεις του συγγραφέα μόνο, και η επιτροπή δεν μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να προκύψει από τις
πληροφορίες που περιλαμβάνει.
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Το μάθημα οργανώθηκε με σκοπό την περαιτέρω συνεργασία και διαμοιρασμό
των αποτελεσμάτων

Το CLIL4U (Content Language Intergraded Learning) είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα
το οποίο θα βοηθήσει την εφαρμογή της μεθόδου CLIL σε δημοτικά σχολεία καθώς
επίσης και σε κολλέγια επαγγελματικής κατάρτισης μέσω:
-6 διαφημιστικών βίντεο που δείχνουν πως η μέθοδος χρησιμοποιείται στις τάξεις.
-48 έτοιμων σεναρίων της μεθόδου CLIL με ολοκληρωμένες οδηγίες και υλικό.
-συλλογή υλικού αλλά και ιστοσελίδων με σχόλια από διάφορες πηγές του
διαδικτύου.
-συμβουλευτικό υλικό για γονείς παιδιών που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο ως προς
τη μέθοδο CLIL.
Για να προετοιμάσει τους εκπαιδευτές καθηγητές γλωσσών και άλλων ειδικοτήτων
στην εφαρμογή της μεθόδου CLIL το πρόγραμμα θα:
-αναπτύξει ένα μάθημα εφαρμογής της μεθόδου CLIL.
-αναπτύξει μαθήματα γλωσσών στο διαδίκτυο για εκπαιδευτές ειδικοτήτων (προς
επιβεβαίωση του επιπέδου γλώσσας).
-θα προσφέρει στους εκπαιδευτές ειδικοτήτων ένα διαγνωστικό και ένα πιστοποιητικό
γνώσης της γλώσσας σύμφωνα με το Κοινό Σχέδιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEF).
Όλα τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα και δωρεάν προς χρήση από οποιοδήποτε
οργανισμό. Τα ιδρύματα κατάρτισης των εκπαιδευτικών, μέλη του προγράμματος αλλά και
οι συνεργάτες τους θα συνεχίσουν να προσφέρουν μαθήματα κατάρτισης εκπαιδευτών που
βρίσκονται εκτός υπηρεσίας αλλά και εντός υπηρεσίας, μετά τη λήξη του προγράμματος.

http://facebook.com/Clil4U
www.languages.dk/clil4u/

-6 διαφημιστικά βίντεο που δείχνουν πως η μέθοδος χρησιμοποιείται στις τάξεις.
-συλλογή υλικού αλλά και ιστοσελίδων με σχόλια από διάφορες πηγές του
διαδικτύου.
-συμβουλευτικό υλικό για γονείς παιδιών που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο ως
προς τη μέθοδο CLIL.
-ένα εγχειρίδιο του CLIL.
-διαδικτυακό μάθημα γλώσσας για εκπαιδευτικούς ειδικότητας.
-Μάθημα για εκπαιδευτές πάνω στη μεθοδολογία του CLIL και μάθημα γλώσσας
για τους εκπαιδευτές ειδικότητας που οδηγεί σε ένα διαγνωστικό κατάρτισης
επιπέδου (με συμβουλές ως προς το πώς μπορούν να βελτιώσουν το επίπεδο) και
πιστοποιητικό σύμφωνα με το Κοινό Σχέδιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Στόχοι του προγράμματος: Για να προωθηθεί και να καταστεί δυνατή η εφαρμογή
της μεθόδου CLIL στα δημοτικά σχολεία και στα κολλέγια επαγγελματικής
κατάρτισης, το πρόγραμμα θα αναπτύξει υλικό το οποίο θα στηρίζει τη μέθοδο,
συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες για τους γονείς και την συμμετοχή τους (ειδικά
για τα δημοτικά σχολεία) / πληροφορίες για τους εργοδότες (για τα κολλέγια
επαγγελματικής κατάρτισης) μέσω της δημιουργίας υποδειγματικών σεναρίων τα
οποία θα υποστηρίζονται από τράπεζα διαδικτυακού υλικού, προωθητικών βίντεο που
δείχνουν σενάρια που χρησιμοποιούνται στις τάξεις επικεντρωμένα στους στόχους του
μαθήματος και πληροφορίες για τους δασκάλους/καθηγητές ειδικότητας και γλωσσών.
Η λογική: Οι ανάγκες του προγράμματος βασίζονται σε διάφορες μελέτες,
π.χ. Ευρυδίκη «Συνδυασμένη Εκμάθηση Επιστημονικού Αντικείμενου
και Ξένης Γλώσσας (CLIL) στο σχολείο της Ευρώπης του 2006» (Eurydice “Content and Language Integrated Learning (CLIL) at School in Europe 2006”) σύμφωνα με την οποία « Παράγοντες αναστολής της γενικής
εφαρμογής» υποδηλώνεται η ανάγκη εκπαίδευσης των δασκάλων/καθηγητών
γλωσσών σε ειδικές δεξιότητες που χρειάζονται για να παρέχουν τη μέθοδο
μέσω προϋπηρεσιάκων και ενδοϋπηρεσιακών προγραμμάτων κατάρτισης.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:
-48 έτοιμα σενάρια της μεθόδου CLIL με ολοκληρωμένες οδηγίες και υλικό.

Τα σενάρια θα περιγράφουν κεφάλαια με συμβουλές ως προς τη μέθοδο και
διαμοιρασμό των εργασιών ανάμεσα στους εκπαιδευτές σε μια ομάδα CLIL,
μαζί με έτοιμο υλικό προς χρήση. Για τα δημοτικά σχολεία τα σενάρια θα
βασίζονται στα εθνικά σχολικά προγράμματα και θα καλύπτουν θέματα όπως
μαθηματικά και τέχνη καθώς επίσης και μελέτες διαφόρων θεμάτων. Δυο από
αυτά (τα σενάρια) θα ασχοληθούν με τη ζωή και τις παραδόσεις δυο άλλων
χωρών (Δανίας/Ιταλίας/Ισπανίας), ούτως ώστε οι μαθητές να μάθουν φράσεις,
τραγούδια, παιγνίδια κτλ αυτών των χωρών. Για τα κολλέγια επαγγελματικής
κατάρτισης τα σενάρια θα καλύπτουν περιεχόμενο όπως κανόνες που αφορούν
στον ηλεκτρισμό, τις πρώτες βοήθειες, τη φυσική, ιατρικά θέματα κτλ..
Τα 6 βίντεο θα δείχνουν 3 σενάρια από το κάθε τομέα, και θα δρουν
ως πρακτικός οδηγός αλλά και σαν προετοιμασία για τη μέθοδο CLIL.
Το εγχειρίδιο του CLIL θα αναφέρεται και θα κάνει χρήση των σεναρίων, των βίντεο
και της τράπεζας υλικού για να καταδείξει την ελκυστικότητα της μεθόδου CLIL και να
αφαιρέσει κάποια από τα γνωστά εμπόδια στην επιτυχή εφαρμογή της μεθόδου CLIL.
Εγχειρίδια, προωθητικό υλικό και υπότιτλοι των βίντεο ή ηχητικών κομματιών,
θα βρίσκονται σε όλες τις γλώσσες των εταίρων. Η τράπεζα υλικού θα παρέχει
πληροφορίες/περιγραφές στα Αγγλικά, καθώς επίσης θα καλύπτει πηγές του CLIL
και σε άλλες γλώσσες ούτως ώστε αυτές οι γλώσσες να μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

