
 

 
 

 
 

Ενασχολώντας 
Ενήλικες Μαθητές 
χρησιμοποιώντας 

Ψηφιακή CLIL   
 

 
Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές διερευνούν και διαμορφώνουν βέλτιστες πρακτικές για 
την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη διδασκαλία, την αξιολόγηση και την επικοινωνία 

μεταξύ των ενηλίκων μαθητών γλωσσών. 
 

Το περιεχόμενο της δραστηριότητας σε αυτό το έγγραφο ισχύει για πρόσωπο με πρόσωπο, 
ανάμικτη και σε απευθείας σύνδεση διδασκαλία.  

 
 

 
"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του 
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί 

να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν." 
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Εισαγωγη  
 

4 βασικες ερωτησεις σχετικα με την Ψηφιακη CLIL  
 

1. Ορισμός της CLIL 
Το CLIL είναι ένα ακρωνύμιο για την ολοκληρωμένη εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας. 
Είναι μια ολοκληρωμένη διδακτική μεθοδολογία με την οποία διδάσκεται μια συγκεκριμένη 
πειθαρχία μέσω της χρήσης μιας ξένης γλώσσας. Το μάθημα βασίζεται σε πειθαρχικό 
περιεχόμενο, ενώ η γλώσσα είναι ταυτόχρονα μέσος και μαθησιακός στόχος.’ 
 
Η έννοια της ψηφιακής μάθησης υπερβαίνει κατά πολύ αυτό που συνήθως ονομάζουμε 
ηλεκτρονική μάθηση. Ο όρος Ψηφιακή Μάθηση υποδηλώνει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα 
καναλιών και εργαλείων που υποστηρίζουν εκπαιδευτικά προγράμματα και επιτρέπουν 
στους ανθρώπους να εκπαιδεύονται αποτελεσματικά και να συμμετέχουν, αποκτώντας 
επίσης τεχνολογικές γνώσεις και βελτιώνοντας την εμπιστοσύνη χρησιμοποιώντας 
τεχνολογίες. Για να οριστεί ως τέτοια, η μάθηση πρέπει να πραγματοποιείται μέσω: α) της 
χρήσης του δικτύου από εκπαιδευτικούς και μαθητές και β) της χρήσης των πολυμέσων που 
σημαίνει: RSS αναγνώστες, κοινωνικά δίκτυα, κινητές εφαρμογές, gamification 
πρωτοβουλίες, φόρουμ χρηστών, Κανάλια You Tube με tutorials και μαθήματα βίντεο, 
περιβάλλοντα σύννεφο, όπως το Google Drive, ηλεκτρονικές ημερήσιες διατάξεις που 
μοιράζονται στο δίκτυο, εικονικές αίθουσες διδασκαλίας, e-learning πλατφόρμες, MOOCs, 
webinars, κλπ. 
 
Από τους προηγούμενους ορισμούς είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι η ψηφιακή CLIL είναι 
μια ενσωμάτωση των δύο μεθόδων. Ο σχεδιασμός ενός μαθήματος με την Digital CLIL 
σημαίνει την οικοδόμηση μιας μαθησιακής εμπειρίας στην οποία θα ενσωματωθούν οι 
γλωσσικές, ψηφιακές και πειθαρχικές δεξιότητες, καθώς και η διαπολιτισμική κατανόηση. 
 

2. Τι δεν ειναι ψηφιακο CLIL; 
Το ψηφιακό CLIL δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μέθοδος για την εκμάθηση δεύτερης 
γλώσσας και να χρησιμοποιεί διαδικτυακές τεχνολογίες διδασκαλίας απλώς για την παροχή 
περιεχομένου στους μαθητές, αλλά μάλλον για εκπαιδευτική προσέγγιση. 
 
Δεν είναι μεθοδολογία CALL - η εκμάθηση γλωσσών με τη βοήθεια υπολογιστή (CALL) 
περιλαμβάνει κάθε διαδικασία κατά την οποία οι μαθητές βελτιώνουν τις γνώσεις τους σε 
ξένες γλώσσες μέσω τεχνολογικών εργαλείων, όπως υπολογιστής, έξυπνα τηλέφωνα, tablet 
και κονσόλες. 
 
Δεν είναι LSP - η γλώσσα για ειδικούς σκοπούς (LSP) συνεπάγεται την ανάπτυξη 
κοινωτικών ικανοτήτων ξένων γλωσσών που συνδέονται με ένα μελλοντικό επάγγελμα ενός 
μαθητή και, κατά συνέπεια, την τελειότητα των επαγγελματικών ικανοτήτων. 
 
Δεν είναι δίγλωσση εκπαίδευση - η δίγλωσση εκπαίδευση, ή διγλωσσική εκπαίδευση, 
αναφέρεται σε ακαδημαϊκό πρόγραμμα που διδάσκεται σε δύο γλώσσες. Η υιοθέτηση αυτής 
της μεθοδολογίας εξασφαλίζει ότι οι μαθητές που δεν είναι ικανοί σε μια γλώσσα έχουν 
δίκαιες ευκαιρίες, έτσι ώστε να μπορούν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους.  
 
Δεν είναι εξ αποστάσεως μάθηση- η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ή εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, αναφέρεται σε διάφορες μορφές εκπαίδευσης στις οποίες η εκπαιδευτική 
αλληλεπίδραση διεξάγεται μέσω ραδιοφωνικών ή/και οπτικοακουστικών τεχνολογιών. 
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Επομένως, η προσέγγιση αυτή αναφέρεται στο χώρο στον οποίο αλληλεπιδρά η κλάση, ο 
οποίος στην προκειμένη περίπτωση είναι ένας εικονικός χώρος. 
 
 
Δεν είναι μικτή μάθηση - η μικτή μάθηση, γνωστή και ως υβριδική μάθηση ή μάθηση μικτού 
τρόπου, είναι μια διδακτική πρακτική που συνδυάζει την προσωπική μάθηση και την 
ψηφιακή μάθηση. Έτσι, οι μαθητές είναι σε θέση να σκεφτεί από έναν δάσκαλο σε μια τάξη 
και την ολοκλήρωση σε απευθείας σύνδεση συστατικά στο μεταξύ. 
 

3. Γιατι να χρησιμοποιησετε το Ψηφιακο CLIL; 
Οι ερευνητές δείχνουν μια θετική άποψη σχετικά με τις προοπτικές της CLIL για την 
απόκτηση των διαθεματικών δεξιοτήτων. Αυτή η προσέγγιση είναι σε θέση να αποφέρει 
οφέλη σε διάφορους τομείς, όπως περιγράφεται σε ένα πλαίσιο που εξετάζει 4 βασικές 
παραμέτρους: Περιεχόμενο, Επικοινωνία, Γνωστική Λειτουργία και Πολιτισμός. 
 
Περιεχόμενο: αναφέρεται στο θέμα ή το θέμα του μαθήματος ή του μαθήματος. Η 
διδασκαλία του περιεχομένου δεν περιορίζεται στη μεταφορά γνώσεων, αλλά επιτρέπει 
στους μαθητές να δημιουργήσουν τη δική τους κατανόηση του θέματος.  
 
Επικοινωνία: αναφέρεται σε μαθητές που χρησιμοποιούν τη γλώσσα-στόχο για να 
επικοινωνήσουν τις σκέψεις, τις απόψεις, τις στάσεις και τις ανακαλύψεις τους που 
σχετίζονται με το περιεχόμενο του μαθήματος. Οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη 
γλώσσα και να χρησιμοποιούν τη γλώσσα για να μάθουν, καθώς μαθαίνουν στην 
τεχνολογία, ενώ χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να μάθουν.  
 
Γνωστική λειτουργία: Η γνωστική λειτουργία αναφέρεται στις δεξιότητες κριτικής σκέψης 
που χρησιμοποιούν οι μαθητές για να συμμετάσχουν και να κατανοήσουν το περιεχόμενο 
των μαθημάτων, για την επίλυση προβλημάτων και για να προβληματιστούν σχετικά με τη 
μάθησή τους. 
 
Πολιτισμός: Οι μαθητές ενθαρρύνονται να κατανοήσουν τον εαυτό τους ως πολίτες του 
κόσμου και να κατανοήσουν τόσο τον πολιτισμό τους όσο και άλλους πολιτισμούς. Η 
«αλλοιότητα» είναι μια ζωτική έννοια. Απώτερος στόχος είναι η προώθηση της διεθνούς 
ευαισθητοποίησης και κατανόησης μελετώντας μέσω μιας ξένης γλώσσας και να μάθουμε 
να είστε μέρος του παγκόσμιου ψηφιακού χώρου. 
 
Η σύσταση της 18ης Δεκεμβρίου 2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση προσδιορίζει οκτώ βασικές 
ικανότητες:  

1. Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα; 
2. Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες; 
3. Μαθηματικές Ικανότητες Και Βασικές Ικανότητες Στην Επιστήμη Και Την Τεχνολογία; 
4. Ψηφιακές ικανότητες; 
5. Μάθηση; 
6. Κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες; 
7. Επιχειρηματικότητας;  
8. Πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση 

 
Οι ικανότητες που αποκτώνται μέσω της μεθοδολογίας Ψηφιακής CLIL είναι 
αλληλεξαρτώμενες και εγκάρσιες. 
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4. Πότε θα χρησιμοποιήσετε την Ψηφιακή CLIL; 
Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της Ψηφιακής CLIL σημαίνει ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε 
διάφορους τομείς: από τις ανθρωπιστικές επιστήμες έως τα επιστημονικά θέματα. Στην 
ευρωπαϊκή πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η CLIL είναι αρκετά καθιερωμένη, 
ενώ δεν εφαρμόζεται τόσο συχνά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση 
ενηλίκων, παρά τις μεγάλες δυνατότητες που έχει για την προώθηση της δια βίου μάθησης. 
 

Το σχεδιασμο ενοσ Ψηφιακου Μαθηματοσ CLIL 
 
Κατά τη δημιουργία ενός ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ CLIL ο λέκτορας πρέπει να λάβει 
υπόψη πολλές πτυχές της τυποποιημένης μεθοδολογίας CLIL. Το CLIL - Ενοποιημένη 
Μάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας- είναι μια διττή εκπαιδευτική προσέγγιση στην οποία 
χρησιμοποιείται μια πρόσθετη γλώσσα για την εκμάθηση και τη διδασκαλία τόσο του 
περιεχομένου όσο και της γλώσσας. Στη Ψηφιακή CLIL έχουμε δύο επιπλέον στοιχεία να 
ενσωματώσουμε στο μάθημα μεταξύ του περιεχομένου και της γλώσσας, τα οποία είναι, το 
στοιχείο των ψηφιακών δεξιοτήτων και την ψηφιακή τεχνική της παράδοσης. 
Η Digital CLIL δεν είναι μια νέα μορφή γλωσσικής εκπαίδευσης και δεν είναι μια νέα μορφή 
θεματικής εκπαίδευσης. Είναι, ωστόσο, στενά συνδεδεμένη και μοιράζεται ορισμένα στοιχεία 
μιας σειράς εκπαιδευτικών πρακτικών. 
 
Η CLIL είναι μια μεθοδολογία που, όταν εφαρμόζεται σωστά, μπορεί να διαμορφώσει το 
μέλλον των μαθητών μας. Οι δάσκαλοι κρατούν το κλειδί για να γίνει αυτό να συμβεί και όλα 
ξεκινούν με ένα σχέδιο μαθήματος. Λόγω της πολυπλοκότητας της μεθοδολογίας, μπορεί 
να μην είναι πάντα εύκολο να προγραμματίσετε αποτελεσματικά ένα μάθημα CLIL, και η 
ακόλουθη ενότητα εξηγεί ποια πτυχή ένας δάσκαλος μπορεί να λάβει υπόψη για το 
σχεδιασμό ενός επιτυχημένου μαθήματος Ψηφιακής CLIL. Επιπλέον, το παράρτημα 1 θα 
παρέχει στους εκπαιδευτικούς ένα εργαλείο αυτό-αξιολόγησης για τον έλεγχο της 
κατανόησης ενός ψηφιακού σχεδίου μαθήματος CLIL μαζί με το παράρτημα 2 που δείχνει 
ένα μικρό παράδειγμα ενός μαθήματος ψηφιακής CLIL.   
 

Προσδιορισμός δεικτών στόχων και αποτελεσμάτων 
Οι δραστηριότητες πρέπει να σχεδιάζονται κατά τρόπο που να υποστηρίζει τον μαθητή να 
ανταποκρίνεται στο στόχο του μαθήματος. Βεβαιωθείτε ότι έχετε εντοπίσει τους 
παγκόσμιους στόχους, τους εκπαιδευτικούς στόχους και τα μαθησιακά σας αποτελέσματα. 
Οι παγκόσμιοι στόχοι αναφέρονται στο όραμά σας για το μάθημα: είναι το μάθημα που σας 
βοηθά να επιτύχετε αυτό το όραμα; Οι γενικοί στόχοι θα πρέπει να ενσωματωθούν στο 
σχεδιασμό μονάδων. Στη συνέχεια, ελέγξτε ότι οι στόχοι διδασκαλίας είναι σαφείς, δεν θα 
πρέπει να υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Τα μαθησιακά αποτελέσματα πρέπει επίσης να 
καθοριστούν και θα πρέπει να γνωρίζετε ποια μπορούν να μετρηθούν και πώς θα τα 
μετρήσετε. 
 

Διαφοροποιήστε μεταξύ υποχρεωτικής και συμβατής με το περιεχόμενο 
γλώσσας 
Σε ένα σχέδιο CLIL, είναι σημαντικό να διαφοροποιηθούν οι υποχρεωτικές και συμβατές με 
το περιεχόμενο γλώσσες. 
 
Υποχρεωτική γλώσσα για το περιεχόμενο είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στα πλαίσια 
clil για να περιγράψει το λεξιλόγιο, τις γραμματικές δομές και τις λειτουργικές εκφράσεις που 
χρειάζονται οι μαθητές, προκειμένου να αποκτήσουν γνώση ενός θέματος, να 
γνωστοποιήσουν τις γνώσεις αυτές και να λάβουν μέρος σε εργασίες στην τάξη σε μη 
μητρική γλώσσα. Κάθε μάθημα έχει τη δική του υποχρεωτική γλώσσα περιεχομένου. Στο 
DIGITAL CLIL, μπορείτε να εστιάσετε στο λεξιλόγιο, τις γραμματικές δομές και λειτουργίες 
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που χρειάζονται οι μαθητές για τη μελέτη συγκεκριμένων μαθημάτων, π.χ. ΤΠΕ: σειρές, 
στήλες και κελιά, παθητικές μορφές, εξηγώντας τον τρόπο χρήσης μιας βάσης δεδομένων. 
Η γλώσσα συμβατή με περιεχόμενο είναι λειτουργική γλώσσα για την υποστήριξη της 
μάθησης. Επιτρέπει στους μαθητές να εκφράζουν μάθηση, να επικοινωνούν, να 
ακολουθούν τις οδηγίες ή να δίνουν οδηγίες. Είναι χρήσιμο, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό για 
την επίτευξη του στόχου μάθημα.  
 
Η διαφοροποίηση της «γλώσσας της μάθησης» και της «γλώσσας για μάθηση» είναι 
σημαντική για τη δόμηση του σωστού λεξιλογίου που μπορεί να γνωρίζουν οι μαθητές. 

Φτιάξτε τις σκαλωσιές σας 
Κάθε δραστηριότητα παρέχει περαιτέρω σκαλωσιές για την αρχική εργασία. Αν δεν έχετε 
σκεφτεί πώς να δομήσετε το περιεχόμενο μάθησης, υπάρχει μια καλή πιθανότητα ότι θα 
αφήσει πίσω μερικούς από τους μαθητές σας. Δομήστε το περιεχόμενο με τρόπο ώστε οι 
μαθητές σας μπορούν να φθάσουν το περιεχόμενο με βάση την υπόθεση που ελήφθη από 
το προηγούμενο περιεχόμενο.  Για να το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε ότι οι παρουσιάσεις νέου 
περιεχομένου είναι καθαρές και ότι το περιεχόμενο είναι προσβάσιμο. Εάν το περιεχόμενο 
δεν είναι προσβάσιμο, λαμβάνοντας υπόψη ότι το CLIL καθοδηγείται από περιεχόμενο, 
πρέπει να επανασχεδιάσετε το μάθημά σας.  
 

Λάβετε υπόψη το ΠΕΓΠ 
Οι δραστηριότητες και οι εργασίες είναι τα δομικά στοιχεία σε οποιοδήποτε μάθημα. Στην 
CLIL πρέπει να διασφαλίσουμε ότι σχετίζονται με τους παγκόσμιους στόχους, τους στόχους 
και τα αποτελέσματα όσον αφορά το ΠΕΓΠ: περιεχόμενο, επικοινωνία, γνωστική λειτουργία 
και πολιτισμό. Η πρόοδος θα πρέπει επίσης να ενσωματωθεί στις δραστηριότητες και τα 
καθήκοντά μας, τα οποία θα πρέπει να βοηθήσουν στην ανάπτυξη συζήτησης για μάθηση. 
Ομοίως, κατά το σχεδιασμό των μαθημάτων μας, θα πρέπει να εξετάσουμε ποια γλώσσα 
(L1 ή L2) είναι απαραίτητη για την εκτέλεση κάθε δραστηριότητας. 
 

Παρέχετε μια ολιστική εκπαιδευτική εμπειρία 
Η CLIL βασίζεται στο περιεχόμενο, και αυτό είναι όπου και οι δύο επεκτείνουν την εμπειρία 
της εκμάθησης μιας γλώσσας, και όπου γίνεται διαφορετική από τις υπάρχουσες 
προσεγγίσεις διδασκαλίας γλωσσών. Το CLIL είναι επίσης ένας όρος χωρίς αποκλεισμούς 
που συνδέει την ουσία των ορθών πρακτικών που βρίσκονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα 
όπου έχουν υιοθετηθεί οι αρχές του. Η καλή πρακτική CLIL πραγματοποιείται μέσω 
μεθόδων που παρέχουν μια πιο ολιστική εκπαιδευτική εμπειρία για τον μαθητή - κάτι που 
δεν είναι συνήθως εφικτό. Επιπλέον, η εισαγωγή της ψηφιακής συνιστώσας πρέπει να 
ενισχύσει την ολιστική εμπειρία και να οδηγήσει τους εκπαιδευόμενους σε ένα τεχνολογικό 
περιβάλλον. 
 

Το ψηφιακό στοιχείο δεν αλλάζει τις βασικές πτυχές της μεθοδολογίας 
CLIL 
Το ψηφιακό στοιχείο φέρνει μέσα στη μεθοδολογία CLIL μια εναλλακτική τεχνική της 
παράδοσης του μαθήματος, αλλά δεν αλλάζει τις κύριες πτυχές του CLIL. Επιπλέον, οι 
ψηφιακές δεξιότητες πρέπει να θεωρούνται επίσης ως περιεχόμενο ενός μαθήματος και έτσι 
να διδάσκονται όπως κάθε κλάδος αντιμετωπίζεται με την CLIL. 
 

Ελέγξτε ότι οι μαθητές σας εμπλέκονται 
Επίσης να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε και να εκμεταλλευτούμε δεσμούς με άλλα 
θέματα που μπορεί να σπουδάζουν οι μαθητές. Στην Ψηφιακή CLIL μπορούμε να 
επανασυνδεθούμε και με τεχνολογικά περιβάλλοντα και ήπιες δεξιότητες για την κατανόηση 
των πολιτισμικών διαφορών στην τάξη’. 
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Ενθαρρύνεται την επικοινωνία 
Η γλώσσα θα πρέπει να είναι η επόμενη στη λίστα ελέγχου σας: οι μαθητές συμμετέχουν 
στη χρήση της γλώσσας-στόχου; Αν η απάντηση είναι όχι, τότε δεν είναι μάθημα CLIL. 
Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, ελέγξτε για να δείτε αν οι μαθητές συμμετέχουν στην εκμάθηση 
νέας γλώσσας και αν υπάρχουν επαρκείς ευκαιρίες για να ασκήσουν τις νέες γλωσσικές 
δομές. Όπως με κάθε μάθημα που ενσωματώνει τη διδασκαλία και την εκμάθηση γλωσσών, 
βεβαιωθείτε ότι οι οδηγίες σας είναι σαφείς, στο κατάλληλο επίπεδο, και ότι σχετίζονται με 
τις γνωστικές απαιτήσεις. Επιπλέον, σκεφτείτε επίσης ότι ο ψηφιακός τρόπος παράδοσης 
μπορεί να μειώσει την προσοχή του μαθητή και ότι κάτι βαρετό σε χαρτί εξακολουθεί να είναι 
βαρετό σε ένα tablet ή ένα φορητό υπολογιστή. 

Ενθαρρύνεται την επικοινωνία 
Τα επιτυχημένα μαθήματα CLIL υποστηρίζουν τη μάθηση. Για να γίνει αυτό πιο 
αποτελεσματικά, πρέπει να προσδιορίσουμε ποιους τύπους στήριξης εκπαιδευτικών πρέπει 
να χρησιμοποιήσουμε στα διάφορα στάδια του μαθήματος. Ο μόνος τρόπος για να γίνει 
αυτό είναι με την ανάλυση του περιεχομένου και της γνωστικής λειτουργίας για πιθανές 
δυσκολίες. Επιπλέον, πρέπει να ανακυκλώνουμε τη γλώσσα από προηγούμενα μαθήματα, 
προκειμένου να υποστηρίξουμε την πρόοδο των εκπαιδευόμενων. Σε ένα ψηφιακό 
περιβάλλον θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στον καθορισμό σαφών και 
λεπτομερών οδηγιών, στην παροχή εξηγήσεων και στην επίδειξη. 
 

Προσαρμογή σε διαφορετικά γνωστικά επίπεδα 
Σε μια παρόμοια σημείωση, ελέγξτε ότι τυχόν ερωτήσεις ή προβλήματα που πρέπει να 
επιλυθούν είναι επίσης στο κατάλληλο γνωστικό επίπεδο. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι οι 
μαθητές μπορούν να προχωρήσουν γνωστικά και να βρουν τρόπους μέτρησης αυτής της 
προόδου. Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μαθήματα είναι πολύ σπάνια ομοιογενή, είναι επίσης 
σημαντικό να οικοδομήσουμε με τρόπους για να βοηθήσει τους μαθητές στην ανάπτυξη μιας 
σειράς στρατηγικών μέσω της γλώσσας CLIL. Κομματιάστε τις πληροφορίες σε εύκολα 
εφικτές μονάδες. 
 

Να είστε ενήμεροι για την κουλτούρα της τάξης  
Ένα ζωτικής σημασίας συστατικό της CLIL είναι αυτό του πολιτισμού. Υπάρχουν αρκετές 
ερωτήσεις που πρέπει να αναρωτηθείτε. Το πρώτο είναι, πώς θα συμβάλει το μάθημά μου 
στην αλλαγή της κουλτούρας της τάξης; Μπορεί να έχετε μια τάξη που είναι πιο διατεθειμένη 
να επιχειρηματολογήσει και να μην λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των άλλων, αλλά το μάθημά 
σας μπορεί να τους ζητήσει να ακούσουν και να διαχειριστούν τις διαφορές απόψεων: αυτό 
πρέπει να συμφιλιωθεί στο σχέδιο μαθήματός σας. Είναι επίσης πολύ ευεργετικό να 
αναζητήσετε ευκαιρίες για την αύξηση της ευαισθητοποίησης για τυχόν πολιτιστικές 
διαφορές μεταξύ της τάξης σας και εκείνη της γλώσσας και του περιεχομένου. Κατά τη 
διαμόρφωση των μαθητών μας, θα πρέπει επίσης να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε και 
να εκμεταλλευτούμε δεσμούς με άλλα θέματα που μπορεί να σπουδάζουν οι μαθητές. Στην 
Ψηφιακή CLIL μπορούμε να επανασυνδεθούμε και με τεχνολογικά περιβάλλοντα και ήπιες 
δεξιότητες για την κατανόηση των πολιτισμικών διαφορών στην τάξη. 
 

Αξιολόγηση 
Επιλέξτε την εν εξέλιξη αξιολόγηση με πολλή ανατροφοδότηση (διαμορφωτική αξιολόγηση) 
και όχι μακροχρόνιες αθροιστικές δοκιμές. Όλα τα μαθήματα πρέπει να έχουν 
ενσωματωμένες μορφές αξιολόγησης, αλλά στο CLIL είναι ακόμη πιο σημαντικό λόγω της 
διπλής εστιασμένης εκπαιδευτικής προσέγγισης. Στα στάδια σχεδιασμού ενός μαθήματος 
CLIL πρέπει να οικοδομήσουμε σε στάδια που θα επιτρέψουν τόσο στους μαθητές όσο και 
σε εμάς, τους εκπαιδευτικούς, να γνωρίζουν τι έχει μάθει. Υψίστης σημασίας είναι η λήψη 
απόφασης σχετικά με το τι θα αξιολογηθεί για να διασφαλιστεί ότι η ανατροφοδότηση 
ενημερώνει περαιτέρω μάθηση. Ομοίως, πρέπει να αποφασίσουμε τι είδους καθήκοντα 
διαμόρφωσης και αθροιστικής αξιολόγησης θα χρειαστούν. 
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Προβληματισμός 
Το τελικό στάδιο του επιτυχημένου σχεδιασμού CLIL είναι αυτό του προβληματισμού. Αυτό 
ισχύει για τα διδάγματα όλων των μεθοδολογιών, πράγμα που είναι ένας ακόμη λόγος για 
να μην το παραβλέψουμε. Πρώτον, ελέγξτε ότι υπάρχει μια ποικιλία προτύπων 
αλληλεπίδρασης (ομάδες, ζεύγη). Δεύτερον, όλοι γνωρίζουμε ότι ο χρόνος είναι εχθρός κάθε 
δασκάλου, επομένως ελέγξτε ξανά ότι έχει διατεθεί αρκετός χρόνος σε κάθε στάδιο. Στη 
συνέχεια, όταν ψάχνετε πάνω από το σχέδιο μαθήματός σας, σκεφτείτε τι μπορεί να θέλετε 
να προσθέσετε ή να αφήσετε έξω. Τέλος, ίσως όχι σε κάθε μάθημα, αλλά σίγουρα με κάποιο 
βαθμό συχνότητας, να οικοδομήσουμε με τρόπους για τη συλλογή των απόψεων των 
μαθητών των μαθημάτων σας. Στη συνέχεια, φυσικά, πρέπει να δράσουμε βάσει αυτής της 
ανατροφοδότησης και να την οικοδομήσουμε στο επόμενο μάθημα. 
 
 

To λίστα ελέγχου Ψηφιακή CLIL  
Όπως εξηγήσαμε στην εισαγωγή, μπορεί να μην είναι πάντα εύκολο να προγραμματίσετε 
αποτελεσματικά ένα μάθημα Ψηφιακής CLIL, αλλά αν καταφέρετε να τσεκάρετε τουλάχιστον 
7 από τις ακόλουθες ερωτήσεις, είστε σίγουρα στο σωστό δρόμο για να οικοδομήσουμε μια 
πραγματική ψηφιακή εμπειρία μαθήματος CLIL. 
 

❏ Προσδιορίζονται σαφώς οι δείκτες μαθησιακών στόχων και αποτελεσμάτων 
του μαθήματός μου; 
 

❏ Έχω μια σαφή άποψη για το τι είναι υποχρεωτικό για το περιεχόμενο και το 
περιεχόμενο-συμβατή γλώσσα στο μάθημά μου; 
 

❏ Το σχέδιο μαθήματός μου περιλαμβάνει παρατηρήσεις ή σημειώσεις σχετικά 
με τις ερωτήσεις ή τις αναφορές που χρειάζομαι για να χτίσω τις σκαλωσιές 
μου; 
 

❏ Πήρα υπόψη τα 4 C κατά την προετοιμασία του περιεχομένου του μαθήματος; 
 

❏ Σκέφτηκα πιθανές δυσκολίες που σχετίζονται είτε με το περιεχόμενο ή τη 
γλώσσα και πώς να τις λύσει; 
 

❏ Το περιεχόμενο του μαθήματός μου ενθαρρύνει τους μαθητές να 
χρησιμοποιούν τη γλώσσα; 
 

❏ Το πρόγραμμα μαθημάτων μου περιλαμβάνει υπενθυμίσεις ή σημειώσεις 
σχετικά με το πώς να ελέγξετε αν εμπλέκονται οι μαθητές μου; 
 

❏ Μήπως το περιεχόμενο του μαθήματός μου επιτρέψτε μου να προσαρμοστούν 
σε διαφορετικά γνωστικά επίπεδα; 
 

❏ Πήρα υπόψη την κουλτούρα της τάξης μου; 
 

❏ Το σχέδιο μαθήματός μου περιλαμβάνει αρκετές ευκαιρίες αξιολόγησης για 
αμοιβαία ανατροφοδότηση; 
 

❏ Το σχέδιο μαθήματός μου περιλαμβάνει ένα καλό μείγμα εργασίας ζευγαριού, 
ομαδικής εργασίας ή μεμονωμένων δραστηριοτήτων; 
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Παράδειγμα δομής ενός μαθήματος Ψηφιακής CLIL 
 

Αυτή η συνεδρία επικεντρώνεται στο «Ψηφιακό μάρκετινγκ» και ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν τις διαφορετικές προσεγγίσεις 
και εργασιακές δεξιότητές του.  
Χρησιμοποιούμε τα περιεχόμενα και τα στοιχεία ως παραδείγματα για να δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό μάθημα CLIL που εστιάζεται στις 
ψηφιακές δεξιότητες.  
 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μέχρι το τέλος του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση: 
- να προσδιορίσουν τις βασικές αρχές του ψηφιακού μάρκετινγκ 
- να εξετάσουν μια μεγάλη ποικιλία παραδειγμάτων των δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούν οι ψηφιακοί έμποροι 
- να αρχίσουν να αναγνωρίζουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες και τη χρήση τους στο ψηφιακό μάρκετινγκ 
- να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες 
- να δίνουν παραδείγματα στρατηγικών ψηφιακού μάρκετινγκ 

 

Συνολικός χρόνος συνεδρίας: 2 ώρες 

Χρόνο
ς 

Δραστηριότητα Πηγές 

Ψηφιακές 
Δεξιότητες που 
εξασκήθηκαν / 
αποκτήθηκαν 

 

10 
λεπτά 

 

Εισαγωγή στο ψηφιακό μάρκετινγκ 
Δημιουργήστε ένα Padlet με την ερώτηση - Γιατί είναι σημαντικό το ψηφιακό μάρκετινγκ; - και 
μοιραστείτε τον σύνδεσμο. Στη συνέχεια, ζητήστε από τους συμμετέχοντες να προσθέσουν τις 
σκέψεις τους στο Padlet. 
Παρακολουθήστε την εργασία συνοψίζοντας τα παρακάτω πέντε βασικά σημεία: 
 

1. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους ανθρώπους να βρίσκουν απαντήσεις, λύσεις ή 
προϊόντα 

2. Βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται μεγάλες εταιρείες 
3. Προσεγγίζει άτομα αποκλειστικά μέσω συσκευών συνδεδεμένων στο διαδίκτυο 

Padlet 
www.padlet

.com 
 

Οι εκπαιδευόμενοι 
θα 

χρησιμοποιήσουν 
ένα διαδικτυακό 
εργαλείο για να 
επιδοθούν σε 

συλλογική 
ανταλλαγή 
απόψεων 
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4. Είναι πιο προσιτό και αποδοτικό για τις επιχειρήσεις από το παραδοσιακό μάρκετινγκ 
5. Βασίζεται κυρίως σε μηχανές αναζήτησης και στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας 

μιας μηχανής αναζήτησης 

20 
λεπτά 

Εισαγωγή στις αρχές του μάρκετινγκ 
Αν και το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι πολύ διαφορετικό από το παραδοσιακό μάρκετινγκ, η αρχή 
παραμένει η ίδια: 
Θέλετε να προσελκύσετε τα δημογραφικά στοιχεία των πελατών σας και να τους ενθαρρύνετε 
να αγοράσουν από εσάς. 
 
Ζητήστε τα σχόλια των συμμετεχόντων για έννοιες όπως: 

- Κύκλος ζωής προϊόντος 
- Κατηγοριοποίηση προϊόντος 
- Εμπορικό σήμα 
- Συσκευασία 

Η δύναμη 
του βίντεο 
(Flipgrid / 
Zoom / 
Moovly) 

Οι εκπαιδευόμενοι 
θα εξετάσουν τις 

έννοιες του 
ψηφιακού 

μάρκετινγκ. 
Ως δραστηριότητα 
παρακολούθησης, 
οι εκπαιδευόμενοι 
θα μπορούσαν να 

κληθούν να 
δημιουργήσουν 

ένα σύντομο 
βίντεο σχετικά με 

μία από τις 
έννοιες. 

15 
λεπτά 

Κουίζ για το ψηφιακό μάρκετινγκ 
Μοιραστείτε το σύνδεσμο για το Google Form Quiz και εξηγήστε ότι το κουίζ δεν έχει απαραίτητα 
σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις σε κάθε ερώτηση, αλλά θα τους ενθαρρύνει να εξετάσουν 
τι πιστεύουν ότι είναι αποτελεσματικό στο ψηφιακό μάρκετινγκ. 
 
Όταν το κουίζ ολοκληρωθεί, εμφανίστε τη σύνοψη των απαντήσεων στην οθόνη και ζητήστε 
από τους συμμετέχοντες να αιτιολογήσουν ορισμένες από τις απαντήσεις. 
 
Αν κάποιος έχει διαφορετική απάντηση από την πλειοψηφία, ζητήστε να εξηγήσει τη σκέψη του. 
 
Εξηγήστε ότι οι ενέργειες του ψηφιακού μάρκετινγκ εξαρτώνται από το πλαίσιο και τον στόχο. 
Η αποτελεσματική δραστηριότητα μπορεί να είναι αυτή που προσαρμόζεται καλύτερα στον 
στόχο. 

Φόρμες 
Google 

https://docs.
google.com/

forms 

Οι εκπαιδευόμενοι 
θα μάθουν πώς 

ένα εργαλείο 
μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για 
τη συλλογή και 

ανάλυση 
δεδομένων σε 

πραγματικό χρόνο 
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60 
λεπτά 

Στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ 
Οι ιδέες που κάνουν το ψηφιακό μάρκετινγκ μοναδικό είναι οι στρατηγικές που βρίσκονται πίσω 
από αυτό. 
 
Δημιουργήστε έναν συνεργατικό χώρο εργασίας σε Trello, Wrike, Google Doc κ.λπ. 
 
Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός στρατηγικών που εισέρχονται στο ψηφιακό μάρκετινγκ. 
Μπορούμε να χωρίσουμε το ψηφιακό μάρκετινγκ σε τέσσερις κύριες στρατηγικές: 

- Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης 
- Μάρκετινγκ περιεχομένου 
- Μάρκετινγκ κοινωνικών μέσων 
- Μάρκετιγκ μέσω Email 

Εξηγήστε ενδελεχώς τις έννοιες και ζητήστε οποιαδήποτε ανατροφοδότηση σχετικά με τις 4 
στρατηγικές. 
 
Χωρίστε τους συμμετέχοντες σε 4 ομάδες και αναθέστε μια στρατηγική σε κάθε ομάδα. Ζητήστε 
από τους συμμετέχοντες να συζητήσουν πώς μπορούν να εφαρμόσουν τη στρατηγική που έχει 
ανατεθεί στην ομάδα. 
 
Ζητήστε από κάθε ομάδα να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των συζητήσεών τους μέσω πίνακα 
Trello, σημείωση Wrike ή Google Doc. 

Συνεργατικ
ά εργαλεία 

(Trello / 
Wrike / 

Έγγραφο 
Google) 

Οι εκπαιδευόμενοι 
θα εξοικειωθούν 
με τα ψηφιακά 
εργαλεία και θα 
εξασκηθούν στη 

χρήση 
διαφορετικών 

εργασιών Trello, 
wrike κ.λπ. 

 
15 

λεπτά 

Συγκρίνετε το ψηφιακό μάρκετινγκ με το παραδοσιακό μάρκετινγκ 
Η σύγκριση του ψηφιακού μάρκετινγκ και του παραδοσιακού μάρκετινγκ είναι ζωτικής σημασίας 
για την κατανόηση των δύο εννοιών. 
 
Με λίγα λόγια, αυτό συνεπάγεται τη σύγκριση μιας αναζήτησης Google με μια τηλεοπτική 
διαφήμιση. 
 
Άλλες συγκρίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τις παρακάτω αναφορές: 

1. Το ψηφιακό μάρκετινγκ φέρνει τους ανθρώπους σε μια εταιρεία` το παραδοσιακό 
μάρκετινγκ κάνει μια εταιρεία να προσεγγίζει ανθρώπους. 

Συνεργατικ
ά εργαλεία 

(Trello / 
Wrike / 
Google) 

Οι εκπαιδευόμενοι 
θα εδραιώσουν 
την κατανόησή 

τους, θα 
αναπτύξουν μια 

εναλλακτική 
στρατηγική και θα 
την μοιραστούν με 

την υπόλοιπη 
ομάδα 

χρησιμοποιώντας 
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2. Γενικά, το ψηφιακό μάρκετινγκ έχει πολύ υψηλότερη απόδοση επένδυσης από το 
παραδοσιακό μάρκετινγκ. 

3. Το ψηφιακό μάρκετινγκ πραγματοποιείται μέσω του διαδικτύου` το παραδοσιακό 
μάρκετινγκ πραγματοποιείται μέσω τηλεόρασης, ραδιοφώνου κ.λπ. 

4. Το ψηφιακό μάρκετινγκ στοχεύει να βοηθήσει κάποιον να λύσει ένα πρόβλημα` το 
παραδοσιακό μάρκετινγκ παρεμποδίζει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων 

5. Το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι εκ φύσεως ευχάριστο, μια και απαντά σε ένα αίτημα. 
6. Το παραδοσιακό μάρκετινγκ είναι δυσάρεστο, καθώς διακόπτει τις ευχάριστες 

δραστηριότητες των ανθρώπων. 
 
Υπάρχουν περισσότερες διαφορές από τις παραπάνω` ζητήστε ανατροφοδότηση ή προτάσεις 
για άλλες συγκρίσεις. 

ένα διαδικτυακό 
εργαλείο. 
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Διαχείριση μιας διαδικτυακής ψηφιακής τάξης 
CLIL  
 
Είναι κοινή γνώση στην εκπαίδευση ότι μια εξαιρετικά σημαντική και δύσκολη πτυχή της 
διδακτικής διαδικασίας είναι η διαχείριση της τάξης. Αυτός είναι ο τομέας που οι 
εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές θεωρούν το πιο δύσκολο κομμάτι της εκπαίδευσης και όπου 
χρειάζονται την πιο συνεπή επαγγελματική ανάπτυξη, καθώς είναι ο τομέας για τον οποίο 
κανένα παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πρόγραμμα κατάρτισης δεν προσφέρει αρκετή 
πρακτική κατάρτιση και καθοδήγηση. Η διαχείριση της τάξης είναι το "κλειδί" της 
παιδαγωγικής δραστηριότητας των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών: μπορεί να είναι 
πολύ καλά προετοιμασμένοι στα αντικείμενά τους, αλλά αν δεν ακολουθούν ένα συνεπές 
και ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης της τάξης, δεν μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τις 
δυνατότητες της διδακτικής τους δραστηριότητας και μπορεί να αντιμετωπίσουν σοβαρές 
δυσκολίες. 
 
Η διαχείριση της τάξης, στο σύνολό της, είναι ένα πολύ δύσκολο μέρος της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, αλλά η διδασκαλία ουσιαστικά τα ανατρέπει όλα αυτά. Μπορεί να είναι δύσκολο 
να ζητηθεί από τους εκπαιδευόμενους να συνεργαστούν αυτοπροσώπως, αλλά στο πλαίσιο 
της τρέχουσας πανδημίας με το COVID-19, όπου σχεδόν όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
έχουν εφαρμόσει μια διαδικτυακή διδασκαλία, μπορεί να αποτελέσει πραγματική αιτία 
χάους. Εκτός από την αποτελεσματική διαχείριση της τάξης, οι εκπαιδευτικοί πρέπει επίσης 
να διασφαλίσουν ότι η πλατφόρμα της ψηφιακής τάξης τους διαχειρίζεται αποτελεσματικά, 
το διδακτικό υλικό τους είναι ψηφιοποιημένο και ελκυστικό για τους μαθητές, η αξιολόγηση 
και η ανατροφοδότηση είναι ορθή και έγκαιρη και για να μην αναφέρουμε ότι οι μαθητές τους 
θα μάθουν την ίδια ποσότητα περιεχομένου και θα επιτύχουν το ίδιο επίπεδο 
αποτελεσματικότητας με αυτό που θα μπορούσαν να επιτύχουν σε μια δια ζώσης τάξη. 
 
Πώς θα πρέπει λοιπόν οι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτές να προσεγγίσουν τη 
διαχείριση μιας διαδικτυακής τάξης Digital CLIL;  
Ποιες είναι οι διαφορές στη διαχείριση μιας διαδικτυακής τάξης σε σχέση με τις δια 
ζώσης συνεδρίες; 
 
Διαδικτυακή ψηφιακή τάξη CLIL Διαχείριση και κίνητρα  
Μια σημαντική διαφορά μεταξύ της διδασκαλίας μέσω διαδικτύου και της διδασκαλίας 
πρόσωπο με πρόσωπο είναι ότι πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε χωρίς πολλές από 
τις στρατηγικές διαχείρισης της τάξης που εφαρμόζαμε σε ένα πλαίσιο πρόσωπο με 
πρόσωπο και οι οποίες περιλάμβαναν παραγλωσσικά χαρακτηριστικά: γλώσσα του 
σώματος, χειρονομίες, τόνος, οπτική επαφή κ.λπ. Κάθε δάσκαλος και εκπαιδευτής που 
αντιμετώπισε την ξαφνική μετάβαση στη διαδικτυακή διδασκαλία κατά τη διάρκεια του 
COVID-19, βίωσε επίσης τη φθίνουσα επίδραση των τεχνικών διαχείρισης της τάξης που 
είχαν λειτουργήσει αποτελεσματικά πριν στο πλαίσιο της πρόσωπο με πρόσωπο 
διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται μειωμένο επίπεδο κινήτρων και συμμετοχής των 
μαθητών τους στο διαδικτυακό πεδίο και αυξημένη αίσθηση αποστασιοποίησης. 
 
Στη διαδικτυακή τάξη οι εκπαιδευτικοί πρέπει να θεωρούν τους εαυτούς τους περισσότερο 
ως ηγέτες, παρά ως καθαρά "διαχειριστές τάξης" και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να 
ενσωματωθεί μια αυξημένη αίσθηση ηγεσίας στη διδακτική διαδικασία, αντί να κατευθύνουν 
απλώς τους μαθητές χρησιμοποιώντας μια διδακτική προσέγγιση. Στο διαδικτυακό πλαίσιο, 
οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να γίνουν "υπεύθυνοι" και "ενήμεροι" για τη δική τους μάθηση, 
πρέπει να κατανοήσουν πλήρως τους λόγους πίσω από τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις 
μας. Πρέπει να αισθάνονται σημαντικοί και ότι έχουν ισχυρή θέση στη δημιουργία των 
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κανόνων και των προσδοκιών της τάξης. Χρειάζεται να κατανοήσουν το "γιατί" πίσω από τις 
παιδαγωγικές αποφάσεις των εκπαιδευτικών και το γεγονός ότι είναι οι ενεργοί "εταίροι" 
μέσα στη διδακτική διαδικασία. Η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευομένων στη διδακτική 
διαδικασία θα αυξήσει τα εσωτερικά τους κίνητρα, τα οποία είναι το κλειδί και ο "κινητήριος 
μοχλός" της επιτυχούς διαδικτυακής μελέτης.  Εάν οι εκπαιδευόμενοι έχουν μόνο εξωγενή 
κίνητρα, θα χαθούν στον αγωγό της διαδικτυακής μάθησης.  
 

Χρήσιμες και πρακτικές στρατηγικές για τη διαχείριση μιας 
διαδικτυακής ψηφιακής τάξης CLIL  
Είναι πολύ σημαντικό να έχετε κατά νου ότι κατά τη διδασκαλία στο διαδίκτυο, οι 
εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές πρέπει να κάνουν αποτελεσματικά τη μετάβαση στην ιδιοκτησία 
των μαθητών. Πρέπει να βρουν γρήγορα τους βασικούς παράγοντες παρακίνησης των 
μαθητών, διαφορετικά μπορεί να μην εμφανιστούν καθόλου στην τάξη ή προκειμένου να 
τσεκάρουν το κουτάκι και να είναι "παρόντες" στα μητρώα της τάξης- θα εγγραφούν αλλά με 
την κάμερα απενεργοποιημένη. Η διαχείριση της ηλεκτρονικής τάξης είναι μια λεπτή 
ισορροπία. Οι καθηγητές/εκπαιδευτές πρέπει να δώσουν τον τόνο για το πώς μοιάζει η νέα 
κανονικότητα και να είναι ευέλικτοι. Πρέπει να γνωρίζουν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 
των μαθητών και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε αυτά. Πρέπει επίσης να 
επιταχύνουν το ρυθμό και να αλλάζουν το περιεχόμενο, ώστε να ενισχύουν τη συμμετοχή 
και τα κίνητρα των εκπαιδευομένων όταν βαριούνται ή απογοητεύονται. 
 
Ακολουθούν ορισμένες πρακτικές στρατηγικές/ιδέες για τη διαχείριση μιας διαδικτυακής 
τάξης Digital CLIL: 
 

1. Εμπλέξτε τους μαθητές στη θέσπιση κάποιων βασικών κανόνων 
στην τάξη. 
Αν οι μαθητές έχουν λόγο στη δημιουργία των κανόνων της τάξης και αυτοί δεν είναι 
"προδιαγεγραμμένοι", θα έχουν περισσότερα κίνητρα να τους ακολουθήσουν. Μια χρήσιμη 
πρακτική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της πρώτης τάξης θα μπορούσε να είναι μια 
ομαδική δραστηριότητα κατά την οποία οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν στη 
δημιουργία κάποιων βασικών κανόνων για την αποτελεσματική διεξαγωγή της τάξης. Τα 
βήματα αυτής της δραστηριότητας θα μπορούσαν να είναι τα εξής: 
 

1. Συζητήστε τη σημασία του καθορισμού των κανόνων της τάξης με τους μαθητές και 
εξηγήστε ότι η συμβολή τους θα ήταν ανεκτίμητη. 

2. Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε ομάδες σε ψηφιακές αίθουσες και ζητήστε τους 
να καταρτίσουν τον δικό τους κατάλογο κανόνων (θα ήταν πολύ χρήσιμο να 
προσφέρετε κάποιες κατευθυντήριες ερωτήσεις). 

3. Στη συνέχεια, επιστρέψτε σε όλη την ομάδα για το μέρος της ανατροφοδότησης, 
ώστε να συγκρίνετε τις προτάσεις και να δημιουργήσετε τον τελικό κατάλογο 
κανόνων. 

 
Οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές μπορεί να διαπιστώσουν ότι οι μαθητές προτείνουν πολλούς 
από τους κανόνες που είχαν σκοπό να αναφέρουν. Επιπλέον, μπορεί να επισημάνουν 
ορισμένες πτυχές που οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν καν λάβει υπόψη τους.  
 

2. Ενεργοποίηση των μαθητών και ενεργή συμμετοχή τους στη διδακτική 
διαδικασία 
Αν εξετάσουμε μια παραδοσιακή τάξη, η σύμπλεξη θεωρείται "προστιθέμενη αξία" και όχι 
φυσικό παιδαγωγικό εργαλείο ή στόχος της τάξης. Οι εκπαιδευτικοί θα ήθελαν να εμπλέξουν 
τους μαθητές τους σε ελκυστικές δραστηριότητες, αλλά αυτό απαιτεί επιπλέον 
προετοιμασία, χρόνο και οργάνωση, για να μην αναφέρουμε ότι συνεπάγεται αυξημένο 
επίπεδο θορύβου. Αυτοί οι παράγοντες οδηγούν συνήθως στο να επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί 
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την τήρηση των κανόνων και την τήρηση της "τάξης" στην τάξη, αντί να κάνουν το βήμα 
παραπάνω και να βγουν από τη ζώνη άνεσής τους - έτσι η εμπλοκή συνήθως χάνει. 
 
Οι προτεραιότητες όμως αλλάζουν στο διαδικτυακό περιβάλλον- η ανάγκη για εμπλοκή των 
μαθητών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, προκειμένου να διατηρηθεί το κίνητρό τους να 
παρακολουθούν τα μαθήματα και να συνεισφέρουν ενεργά. Η δυναμική της διδασκαλίας και 
της μάθησης είναι διαφορετική στο διαδικτυακό πλαίσιο, καθώς δεν υπάρχει ανάγκη για 
μακροσκελείς θεωρητικές διαλέξεις και εξηγήσεις, αλλά μάλλον για πρακτικές πρακτικές, 
έτοιμες ασκήσεις και δραστηριότητες. Οι εκπαιδευόμενοι που σπουδάζουν στο διαδίκτυο 
έχουν πρόσβαση σε ατελείωτες πηγές θεωρητικών πληροφοριών, επομένως οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να αξιοποιούν το χρόνο τους προετοιμάζοντας συναρπαστικά και 
ελκυστικά διαδικτυακά μαθήματα.  
 
Ο ρυθμός των επιμέρους δραστηριοτήτων πρέπει να είναι πιο δυναμικός και οι τύποι των 
δραστηριοτήτων πιο ποικίλοι σε σύγκριση με ένα παραδοσιακό περιβάλλον τάξης πρόσωπο 
με πρόσωπο. Διαφορετικά, οι δραστηριότητες μπορεί να τραβήξουν σε μάκρος και οι 
μαθητές να χάσουν το ενδιαφέρον τους. Οι εκπαιδευόμενοι που μελετούν διαδικτυακά 
μαθαίνουν περισσότερο μέσω δραστηριοτήτων επίλυσης προβλημάτων και εργασιών παρά 
μέσω της απορρόφησης θεωρητικών γνώσεων. Πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουν 
περισσότερο τη διαδικασία μάθησης και να γίνουν πιο υπεύθυνοι για τη δική τους μάθηση 
μέσω εργασιών αυτο-μελέτης. Συνιστάται να περιορίζονται στο ελάχιστο οι δραστηριότητες 
ολόκληρης ομάδας και αντ' αυτού να εμπλέκονται και να συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι σε 
χωριστές συνεδρίες σε ζεύγη και ομάδες, θέτοντας πρακτικές ασκήσεις. Εάν μπορούμε να 
εμπλέξουμε και να κινητοποιήσουμε τους μαθητές μας, η διαχείριση της ηλεκτρονικής τάξης 
γίνεται σχεδόν αυτόματα. 
 

3. Ενθαρρύνετε τις προσωπικές συνδέσεις μέσω εργασιών μικρών 
ομάδων 
Σε ένα διαδικτυακό πλαίσιο, οι εκπαιδευόμενοι χρειάζονται μεγαλύτερη έμφαση στις 
προσωπικές και ανθρώπινες σχέσεις απ' ό,τι σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον πρόσωπο 
με πρόσωπο. Η εργασία σε ένα περιβάλλον ολόκληρης ομάδας είναι επίσης καθησυχαστική, 
ωστόσο είναι δύσκολο να γίνουν ουσιαστικές διαδικτυακές συζητήσεις με μεγάλο αριθμό 
ατόμων και συνήθως οι ντροπαλοί ή οι λιγότερο κινητοποιημένοι δεν θα συμμετέχουν 
ενεργά. Συνιστάται στους εκπαιδευτικούς να προγραμματίζουν συχνές δραστηριότητες 
μικρών ομάδων για τους μαθητές τους. Αυτό όχι μόνο ενισχύει την ομαδική εργασία και την 
εργασία σε ζεύγη, αλλά και τους ενθαρρύνει να συνδεθούν σε πιο προσωπικό επίπεδο 
μεταξύ τους. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γνωρίζουν τους μαθητές τους όσο το δυνατόν 
καλύτερα σε προσωπικό επίπεδο, πρέπει να τους ενθαρρύνουν και να τους υποστηρίζουν 
πλήρως κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας, καθώς και να ακούν τις δυσκολίες και 
τις απογοητεύσεις τους σχετικά με τη διαδικτυακή μάθηση.  
 
Οι μαθητές που μαθαίνουν σε ένα διαδικτυακό πλαίσιο θα χρειαστούν επιπλέον ενθάρρυνση 
προκειμένου να παραμείνουν συγκεντρωμένοι και παρακινημένοι. Το επίπεδο των κινήτρων 
τους μπορεί επίσης να ενισχυθεί δίνοντάς τους τακτικές ευκαιρίες να σκέφτονται και να 
διατυπώνουν και να αναδιατυπώνουν τους στόχους της διαδικτυακής μάθησής τους 
ανάλογα με την πρόοδό τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Οι καθηγητές πρέπει να είναι 
πιο υποστηρικτικοί απ' ό,τι σε ένα πλαίσιο πρόσωπο με πρόσωπο, πρέπει να εφαρμόζουν 
θετική και εποικοδομητική ανατροφοδότηση αντί να παίρνουν πίσω τον έλεγχο και να είναι 
επικριτικοί.  
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4. Κρατήστε πιο αργό ρυθμό, δώστε επαρκείς οδηγίες με σαφή και λογικό 
τρόπο.  
Η διδασκαλία στο διαδικτυακό πλαίσιο δεν μπορεί να είναι συγκρίσιμη με το συνηθισμένο 
ρυθμό διδασκαλίας σε ένα πρόσωπο με πρόσωπο πλαίσιο. Οι δύο τύποι διδασκαλίας έχουν 
διαφορετικά χαρακτηριστικά και ο ένας δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματικός 
από τον άλλο - είναι διαφορετικοί. Τόσο οι διδάσκοντες/εκπαιδευτές όσο και οι 
εκπαιδευόμενοι πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο ρυθμό και τις προκλήσεις της 
διαδικτυακής μάθησης και πρέπει να συνηθίσουν τα νέα ψηφιακά προγράμματα, τις 
πλατφόρμες, τις εφαρμογές και τις ασκήσεις που απαιτούνται στη διαδικτυακή 
διδασκαλία/μάθηση. 
 
Οι εκπαιδευόμενοι εύκολα θα συγκλονιστούν και θα απογοητευτούν αν οι εκπαιδευτικοί δεν 
έχουν κατά νου τις ιδιαιτερότητες της διαδικτυακής διδασκαλίας και δεν μειώσουν τον ρυθμό 
της διδασκαλίας. Πολλοί εκπαιδευτικοί κάνουν το λάθος να αναθέτουν υπερβολικά πολλή 
δουλειά στους διαδικτυακούς μαθητές τους, την οποία απλώς δεν μπορούν να 
ολοκληρώσουν. Οι εκπαιδευόμενοι τελικά θα αποθαρρυνθούν τόσο πολύ από τις συνεχείς 
προκλήσεις και τον τεράστιο φόρτο εργασίας που απλά θα εγκαταλείψουν το μάθημα. Έτσι, 
είναι σκόπιμο οι εκπαιδευτικοί να επικεντρωθούν στο να διασφαλίσουν ότι η εμπειρία της 
διαδικτυακής μάθησης είναι διασκεδαστική και ευχάριστη και στη συνέχεια, μόλις όλοι 
νιώσουν άνετα να μαθαίνουν διαδικτυακά, ο ρυθμός μπορεί να αυξηθεί. Τελικά, μόλις 
ολοκληρωθεί η φάση της εξοικείωσης με τις πρακτικές και παιδαγωγικές πτυχές της 
διαδικτυακής μάθησης, οι μαθητές μπορούν να μάθουν τόσο γρήγορα όσο θα μάθαιναν σε 
μια ζωντανή τάξη. Η γενική εμπειρία πολλών εκπαιδευτικών είναι ότι κατά τη διάρκεια ενός 
μαθήματος οι μαθητές καλύπτουν και εμπεδώνουν περισσότερο περιεχόμενο όταν 
μαθαίνουν από το σπίτι.   
 

5. Προετοιμάστε και δοκιμάστε την τεχνολογία πριν από το μάθημα 
Το να είστε γρήγοροι και να δοκιμάζετε την τεχνολογία πριν από το μάθημα είναι το κλειδί 
για ένα διαδικτυακό μάθημα. Υπάρχει μεγάλος πειρασμός όσον αφορά το ποια διαδικτυακά 
εργαλεία διδασκαλίας και εφαρμογές να χρησιμοποιηθούν, ωστόσο, καλό είναι οι 
εκπαιδευτικοί να επικεντρωθούν στην εξοικείωση με λίγα μόνο διαδικτυακά εργαλεία και να 
τα κατακτήσουν πολύ καλά. Με την πάροδο του χρόνου, μπορούν να αυξήσουν την ψηφιακή 
τους εργαλειοθήκη με άλλες νέες εφαρμογές, αλλά όχι πριν χρησιμοποιήσουν πολύ άνετα 
μερικές.  
 
Ένας μεγάλος κίνδυνος της διαδικτυακής διδασκαλίας είναι η υπερφόρτωση των μαθητών 
με μια πληθώρα εφαρμογών. Για τη διδασκαλία συγχρονισμένων μαθημάτων, οι καθηγητές 
θα χρειαστούν μια εφαρμογή τηλεδιάσκεψης, αλλά θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουν 
ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS) για τη μεταφόρτωση του περιεχομένου του 
μαθήματος, την ανάθεση εργασιών και την παροχή ανατροφοδότησης. Έτσι, οι 
εκπαιδευόμενοι πρέπει να περιηγηθούν εξαρχής σε δύο βασικές εφαρμογές. Άλλες 
χρήσιμες εφαρμογές που θα ενισχύσουν την οπτική εμπειρία καθώς και την ενεργή 
συνεργασία είναι προγράμματα παρουσιάσεων, συνεργατικά έγγραφα και διάφορες 
εκπαιδευτικές εφαρμογές που προσφέρουν επιπλέον ευκαιρίες εξάσκησης. Καλό είναι οι 
εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιούν άλλα 1 ή 2 επιπλέον διαδικτυακά εργαλεία ή εφαρμογές 
κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος εκτός από τα βασικά εργαλεία της βιντεοδιάσκεψης και 
του LMS, διαφορετικά οι μαθητές μπορεί να κατακλυστούν ψηφιακά. 
 
Η επιλογή του καταλληλότερου προγράμματος βιντεοδιάσκεψης αποτελεί την κορυφαία 
προτεραιότητα κάθε εκπαιδευτικού/εκπαιδευτή που διδάσκει σε διαδικτυακό πλαίσιο. Δείχνει 
μεγάλες δεξιότητες διαχείρισης διαδικτυακής τάξης αν οι εκπαιδευτικοί κατέχουν τη χρήση 
του. Είναι σημαντικό να γνωρίζουν πώς να κάνουν σίγαση ενός μαθητή, πώς να 
οργανώσουν και να στήσουν μια δραστηριότητα σε αίθουσα διαλείμματος, πώς να αλλάζουν 

https://kuow.org/stories/suddenly-homeschooling-a-message-from-a-veteran-homeschool-parent?fbclid=IwAR2LZa9EGiHsDAiNLgDjYycWFUaZ3GkTU-NEel6J2uHieDQFABJPoWcj-sw
https://kuow.org/stories/suddenly-homeschooling-a-message-from-a-veteran-homeschool-parent?fbclid=IwAR2LZa9EGiHsDAiNLgDjYycWFUaZ3GkTU-NEel6J2uHieDQFABJPoWcj-sw
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αίθουσες προκειμένου να παρακολουθούν τη δραστηριότητα και να προσφέρουν σχετική 
ανατροφοδότηση και πώς να επαναφέρουν τους εκπαιδευόμενους στην κύρια συνεδρία στο 
τέλος της δραστηριότητας. Είναι επίσης πολύ σημαντικό για τον εκπαιδευτικό να μάθει να 
είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ως προς τη σίγαση του εαυτού του κατά την αλλαγή δωματίου, 
διαφορετικά θα ακουστεί ένας υπόκωφος θόρυβος στο παρασκήνιο. 
 
Μια άλλη σημαντική πτυχή για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ανταλλαγής υλικού είναι το 
άνοιγμα του διδακτικού και του βοηθητικού υλικού καθώς και των οπτικών βοηθημάτων σε 
ξεχωριστά παράθυρα. Έτσι το καθένα από αυτά αναδύεται στα περιεχόμενα κατά την κοινή 
χρήση του υλικού και ο εκπαιδευτικός μπορεί να τα έχει όλα στη διάθεσή του κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας. 
 

6. Διαφοροποίηση και εξυπηρέτηση διαφορετικών προσωπικοτήτων 
Η μάθηση σε ένα διαδικτυακό πλαίσιο είναι ήδη μια πρόκληση, ωστόσο, μπορεί να 
αποθαρρύνει τους πιο δειλούς και ήσυχους μαθητές και υπάρχει ο κίνδυνος οι πιο δυνατοί 
και εξωστρεφείς μαθητές να παίρνουν συνεχώς τον λόγο. Συνεπώς, είναι σημαντικό για τους 
εκπαιδευτικούς να γνωρίζουν καλά τους μαθητές τους και να σκέφτονται την 
προσωπικότητα του κάθε μαθητή και τους τρόπους με τους οποίους η ψηφιακή μάθηση 
μπορεί να είναι εύκολη ή δύσκολη γι' αυτούς. Καλό είναι οι εκπαιδευτικοί να δομούν τα 
μαθήματά τους με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι μαθητές να είναι επιτυχημένοι και να έχουν 
ευκαιρίες ενεργού συμμετοχής. Οι πιο εσωστρεφείς και πιο ήσυχοι μαθητές χρειάζονται 
περισσότερο χρόνο επεξεργασίας, ευκαιρίες να εκφράσουν τις σκέψεις τους πριν τις 
μοιραστούν με όλη την ομάδα, καθώς και ένα ασφαλές περιβάλλον για να εκφραστούν. 
 
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ενθαρρυντικοί για να δημιουργήσουν 
ένα ασφαλές, φιλικό και υποστηρικτικό περιβάλλον. Θα μπορούσαν ακόμη και να επιλέξουν 
τη σίγαση ορισμένων μαθητών από το να μιλούν εάν κυριαρχούν στη συζήτηση και να 
ενθαρρύνουν τις λειτουργίες κουτιού συνομιλίας και σχολιασμού για να εξισορροπήσουν τις 
φωνές των μαθητών και να προσφέρουν επιπλέον οδηγίες στην τάξη για να 
εξισορροπήσουν το επίπεδο της συνεισφοράς των μαθητών.  
 

7. Αναποδογυρίστε την τάξη 
Η διδασκαλία και η μάθηση σε ένα διαδικτυακό πλαίσιο CLIL δίνει την τέλεια ευκαιρία να 
αλλάξει η τάξη. Οποιεσδήποτε θεωρητικές εξηγήσεις και τα κύρια τμήματα 
εισόδου/παρουσίασης του μαθήματος μπορούν να καταγραφούν και να μοιραστούν με τους 
μαθητές πριν από την τάξη, ώστε να εξοικειωθούν με το περιεχόμενο και να προετοιμαστούν 
για το μάθημα- αφήνοντας έτσι χρόνο στην ηλεκτρονική τάξη για εξάσκηση και εμπέδωση. 
Αυτό θα έδινε την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να εμπλέξουν πλήρως τους μαθητές τους, 
προκαλώντας ερωτήσεις για την κατανόηση των μαθητών, δραστηριότητες συζήτησης και 
διαδραστικές εργασίες σε ζεύγη και ομάδες κατά τη διάρκεια των "ζωντανών" συνεδριών. 
Τα στεγνά, τύπου διάλεξης μαθήματα μπορεί να οδηγήσουν τους μαθητές στο να κλείσουν 
τις κάμερες και να ασχοληθούν με κάτι εντελώς διαφορετικό. Ένα περιβάλλον 
ανεστραμμένης τάξης θα συνέβαλε επίσης στο να γίνουν οι μαθητές πιο υπεύθυνοι για τη 
δική τους μάθηση. 
 

8. Η σημασία της ανατροφοδότησης 
Η σύνδεση και ο συχνός έλεγχος με τους εκπαιδευόμενους σχετικά με το πώς αισθάνονται 
κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και πώς τα καταφέρνουν με το περιεχόμενο του μαθήματος 
είναι μια σημαντική πτυχή της διαδικτυακής διαδικασίας διδασκαλίας/μάθησης. Ενισχύει την 
εποικοδομητική συνεργασία, την εμπιστοσύνη και την ομαδική εργασία μεταξύ 
εκπαιδευτικού και μαθητών. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αισθανθούν ότι ο καθηγητής 
είναι ευαίσθητος στις ανάγκες και τις προσδοκίες τους και είναι αρκετά ευέλικτος ώστε να 
μεταβάλλει το περιεχόμενο, ακόμη και τη μέθοδο παράδοσης, για να αποδώσει τα μέγιστα 
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από τα μαθήματα. Μια βασική πτυχή για την επιτυχία του μαθήματος όμως είναι η 
προσφορά περιοδικής γραπτής ανατροφοδότησης στους εκπαιδευόμενους, προσφέροντάς 
τους πληροφορίες σχετικά με τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες τους καθώς και τους τομείς 
που πρέπει να εδραιωθούν. Αυτό το ισχυρό εργαλείο διαχείρισης της τάξης θα προσφέρει 
στη διδακτική διαδικασία ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας και θα θέσει εφικτούς στόχους. 
 

9. Να υπάρχει κώδικας ενδυμασίας 
Σε ένα διαδικτυακό πλαίσιο, είναι πολύ εύκολο να νιώθει κανείς πολύ άνετα στην άνεση του 
σπιτιού του και έτσι να μην συντονίζεται σωστά με το παραγωγικό πλαίσιο του μαθησιακού 
περιβάλλοντος. Συνεπώς, είναι σκόπιμο να φέρουμε την ηλεκτρονική τάξη πιο κοντά σε αυτό 
που θα αισθανόταν κανείς σε ένα περιβάλλον μάθησης πρόσωπο με πρόσωπο, ζητώντας 
από τους μαθητές να ντυθούν με τον ίδιο τρόπο που θα ντυνόταν κανονικά για να πάνε στο 
φυσικό μάθημα. Επίσης, οι καθηγητές θα πρέπει να ζητούν από τους μαθητές να κάθονται 
σε ένα γραφείο ή τραπέζι αντί να κάθονται στο κρεβάτι ή στον καναπέ τους, ώστε να είναι 
όσο το δυνατόν πιο παραγωγικοί και σε εγρήγορση.  
 

10. Μιλήστε στην κάμερα σαν να μιλάτε πρόσωπο με πρόσωπο.  
Οι περισσότεροι άνθρωποι τρέμουν απόλυτα να εμφανιστούν στην κάμερα και να 
επιτρέψουν στους συμμαθητές τους και στον καθηγητή τους να τους δουν σε ένα οικείο 
πλαίσιο. Είναι εκπληκτικό το πόσοι από εμάς ντρέπονται την κάμερα. Η κάμερα εισβάλλει 
επίσης στο σπίτι μας και στο "ασφαλές καταφύγιό" μας, επομένως είναι πολύ εύκολο απλά 
να κλείσετε την κάμερα, να κάνετε σίγαση και να αποσυρθείτε εντελώς από το μάθημα. Αυτή 
είναι μια επικίνδυνη συνταγή που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να αγνοούν 
εντελώς το μάθημα και το μάθημα και ακόμη και να κάνουν κάτι εντελώς διαφορετικό κατά 
τη διάρκεια του μαθήματος. Αυτές είναι φοβερές και αποθαρρυντικές στιγμές για τους 
καθηγητές και μπορούν να σκοτώσουν εντελώς την ατμόσφαιρα της ομάδας.  
 
Υπενθυμίστε στους μαθητές ότι όλοι οι άλλοι βρίσκονται στην ίδια θέση: κάθονται μπροστά 
από έναν υπολογιστή και προσπαθούν να είναι μέρος της τάξης. Διδάξτε τους πώς μοιάζει 
η σωστή οπτική επαφή μέσω της κάμερας, ενθαρρύνετέ τους να χαμογελούν, να σέβονται 
ο ένας τον άλλον και να μιλούν ευγενικά ο ένας στον άλλον. Ακόμα και όταν ο μόνος τρόπος 
να επικοινωνήσετε με ένα άτομο είναι μέσω του διαδικτύου, το άτομο αυτό εξακολουθεί να 
είναι ένας άνθρωπος με συναισθήματα, ιδέες και στόχους. 
 
Οι καθηγητές πρέπει επίσης να είναι πιο ζωηροί και ενεργοί από ό,τι θα ήταν σε μια τυπική 
τάξη πρόσωπο με πρόσωπο, διαφορετικά οι μαθητές μπορεί εύκολα να αποσπαστεί η 
προσοχή τους. Αυτό λειτουργεί φυσικά για ορισμένους εκπαιδευτικούς, ωστόσο οι πιο 
εσωστρεφείς και πιο ήσυχοι εκπαιδευτικοί το βρίσκουν εξαιρετικά δύσκολο και αισθάνονται 
σαν να είναι "κλόουν" σε τσίρκο που προσπαθούν να κάνουν τους μαθητές να αντιδράσουν, 
να χαμογελάσουν, να γελάσουν και να παραμείνουν ενεργοί και αφοσιωμένοι. Ο συνεχής 
έλεγχος των μαθητών, το να βλέπουν πώς τα καταφέρνουν με τις εργασίες τους, είναι επίσης 
πολύ σημαντικό. 
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Συμπέρασμα: Διαχείριση τάξης Digital CLIL 
Πράγματι, η διαχείριση της τάξης, με την παραδοσιακή της έννοια, είναι πολύ διαφορετική 
από την αποτελεσματική διαχείριση μιας ηλεκτρονικής τάξης. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, 
όταν ένα βασικό στοιχείο της διαδικτυακής διδασκαλίας είναι το "λιγότερα είναι 
περισσότερα". Ο τρόπος για να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τους μαθητές μας όταν 
διδάσκουμε εξ αποστάσεως είναι να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να τους επιτρέψουμε να 
διασκεδάσουν και να απολαύσουν το ταξίδι της μάθησης, να τους αφήσουμε να παίξουν και 
να πειραματιστούν με τη γλώσσα και να κάνουν λάθη. Το σημαντικότερο καθήκον των 
εκπαιδευτικών είναι να διευκολύνουν τους μαθητές και να τους κάνουν να αισθάνονται άνετα 
και με αυτοπεποίθηση, ανεξάρτητα από τον όγκο της εργασίας που πραγματοποιούν. 
 
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αποδεχτούν το γεγονός ότι ορισμένοι μαθητές χρειάζονται 
περισσότερο χρόνο από άλλους για να προσαρμοστούν. Ωστόσο, θα έχουν καλύτερα 
αποτελέσματα με μια υποστηρικτική και κατανοητική προσέγγιση παρά με το να 
προσπαθούν να επιβάλλουν τα πράγματα στους μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί έχουν μικρή 
δύναμη σε μια διαδικτυακή τάξη, όπου το ισχυρότερο εργαλείο είναι η αμοιβαία κατανόηση 
και η συνεργασία. Η διδασκαλία στο διαδίκτυο είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους 
εκπαιδευτικούς να μεταβιβάσουν κάποιο έλεγχο στους μαθητές και κάνοντας ένα βήμα πίσω 
να δώσουν στους μαθητές την ευκαιρία να κάνουν ένα βήμα μπροστά και να αναλάβουν την 
ευθύνη της μάθησης και των επιτευγμάτων τους. Αν γίνει σωστά, αυτή η μετατόπιση του 
ελέγχου θα έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να μάθουν περισσότερη υπευθυνότητα, να 
αναπτύξουν κοινωνικές-συναισθηματικές δεξιότητες, καθώς και να κατακτήσουν 
περισσότερο περιεχόμενο από ό,τι 

 
Το κιτ εργαλείων Ψηφιακής CLIL 
 
Σε αυτή την ενότητα, προτείνονται πολλά ψηφιακά και γλωσσικά εργαλεία για χρήση στη 
διδασκαλία και μάθηση ενηλίκων CLIL. Η επιλογή περιλαμβάνει διάφορους τύπους 
εργαλείων και επιδιώκει να καλύψει όλες τις πιθανές ανάγκες των εκπαιδευτικών για την 
επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων για τους μαθητές τους. Τα εργαλεία συνιστώνται είτε 
για μαθήματα που διευκολύνονται στο διαδίκτυο, είτε για μικτά μαθήματα ή online. Ως 
εκπαιδευτικός σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε υψηλής ποιότητας περιεχόμενο, να 
οικοδομήσετε μια σημαντική τράπεζα του υλικού, και να εξασφαλίσετε περισσότερη 
διασκέδαση στην τάξη. Σίγουρα μια προστιθέμενη αξία είναι η αύξηση της επιθυμίας για 
μάθηση, η προσωπική ανάπτυξη, η τόνωση της μάθησης από ομοτίμους, καθώς και να 
δώσει την ελευθερία να μάθουν σύμφωνα με το ρυθμό, το χρόνο και την προσωπική 
εμπειρία. 
 
Κάθε εργαλείο θα επικεντρωθεί σε μια κλίμακα ευκολίας χρήσης όπου 1 = πολύ διαισθητικό, 
2 = εύκολο, 3 = αρκετά εύκολο, 4 = ενδιάμεσο και 5 = προχωρημένο επίπεδο. 
 

ΒΑΣΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ 
ΣΥΝΔΕΣΜ

ΟΣ QR 

ΕΥΚΟΛΙΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 

 

QR Code Generator - qr-code-generator.com - 

ΔΩΡΕΑΝ - Online εργαλείο για τη δημιουργία 
κωδικών QR που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τη σύνδεση με συγκεκριμένες ιστοσελίδες, 
πόρους ή ακόμα και να δημιουργήσετε ένα QR 
κωδικό κυνήγι θησαυρού / κουίζ. Όχι πια 

 

1 

http://www.qr-code-generator.com/
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πληκτρολογώντας σε μεγάλες, περίπλοκες 
διευθύνσεις URL. 

 

Gmail - gmail.com - ΔΩΡΕΑΝ - Πολλοί από εμάς, 
και οι μαθητές μας έχουν ήδη ένα λογαριασμό 
Gmail. Μαζί με το λογαριασμό ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου είναι το GSuite - επεξεργαστής 
κειμένου, υπολογιστικό φύλλο, παρουσιάσεις, 
καθώς και πολύ χώρο αποθήκευσης στο νέφος. 

 

1 

 

Mindmup - mindmup.com - ΔΩΡΕΑΝ ή 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - Μια εφαρμογή για 
ατομική λήψη σημειώσεων, συνεργατικό 
σχεδιασμό, ομαδική εργασία και αίθουσες 
διδασκαλίας. Δημιουργήστε χάρτες που μπορούν 
εύκολα να μετατραπούν σε pdf, ppt, 
περιγράμματα, κ.λπ., δημοσιεύονται και 
μοιράζονται σε απευθείας σύνδεση, 
αποθηκεύονται στο Google Drive και διαχειρίζονται 
χρησιμοποιώντας το Google Apps. Και 
περισσότερα: γραφή δομής, να δημιουργεία 
storyboards, σχέδιο και διαχείριση των έργων, κλπ 
κλπ.  
 
Άλλα παρόμοια εργαλεία:popplet.com , xmind.net  

 

2 

 
 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΣΥΝΔΕΣΜ

ΟΣ QR 

ΕΥΚΟΛΙΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 

 

Socrative - socrative.com - ΔΩΡΕΑΝ - Το 
καλύτερο εργαλείο για να συμμετάσχουν οι 
μαθητές, καθώς η μάθηση συμβαίνει με την 
επιλογή του τύπου δραστηριότητας. Ξεκινήστε ένα 
κουίζ, λάβετε εισιτήρια εξόδου ή κάντε μια γρήγορη 
ερώτηση για άμεση ανατροφοδότηση των 
μαθητών κατά τη διάρκεια του μετωπικού 
μαθήματός σας! Από κουίζ έως δημοσκοπήσεις, 
μπορείτε να δημιουργήσετε οποιονδήποτε τύπο 
δραστηριότητας ταιριάζει στις ανάγκες σας. 

 

2 

 

Mentimeter - mentimeter.com - ΔΩΡΕΑΝ ή 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - Η εφαρμογή επιτρέπει 
στους χρήστες να μοιράζονται γνώσεις και σχόλια 
σε πραγματικό χρόνο σε κινητά με παρουσιάσεις, 
δημοσκοπήσεις ή συνεδρίες ανταλλαγής ιδεών σε 
τάξεις, συναντήσεις, συγκεντρώσεις, συνέδρια και 
άλλες  ομαδικές δραστηριότητες. 

 

2 

https://www.google.com/gmail/about/
http://mindmup.com/
http://popplet.com/
http://xmind.net/
http://socrative.com/
http://mentimeter.com/
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Polleverywhere - polleverywhere.com - ΔΩΡΕΑΝ 
ή ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - Μια άλλη εφαρμογή 
για να ενεργοποιήσει online συναντήσεις και 
μαθήματα προσθέτοντας ζωντανές 
δραστηριότητες ανταπόκρισης του κοινού, 
παρακολουθώντας δέσμευση και κατανόηση με τη 
σύλληψη ισχυρών ανατροφοδότηση αμέσως κατά 
τη διάρκεια εικονικών συναντήσεων, μαθημάτων, 
εκδηλώσεων, κλπ.   

 

2 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜ

ΟΣ QR 

ΕΥΚΟΛΙΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 

 

Canva - canva.com - ΔΩΡΕΑΝ ή 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - η δημοφιλής 
πλατφόρμα γραφιστικής για τη δημιουργία 
κοινωνικών γραφικών μέσων ενημέρωσης, 
παρουσιάσεων, αφισών, εγγράφων και άλλου 
οπτικού περιεχόμενου. Πολύ επαγγελματικά 
αποτελέσματα με ελάχιστη προσπάθεια.  

 

3 

 

Prezi - prezi.com - ΔΩΡΕΑΝ ή ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑ - Ένα εργαλείο παρουσίασης διαφορετικό 
από το κλασικό Powerpoint, όπου οι παρουσιάσεις 
είναι μια μεγάλη γραφίδα όπου μπορείτε να 
μεγεθύνετε σε διαφορετικές προβολές. Οι 
παρουσιάσεις σας με την Prezi δεν θα αφήσουν το 
κοινό αδιάφορο! 

 

4 

 

Genially - genial.ly - ΔΩΡΕΑΝ ή ΣΥΝΔΡΟΜΑ 
ΣΧΕΔΙΑ - Είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που 
φέρνει το περιεχόμενο στη ζωή! Επιτρέπει τη 
δημιουργία διαδραστικών περιεχομένων όπως 
εικόνες, infographics, παρουσιάσεις, μικροσίτες, 
καταλόγους, χάρτες, κλπ με πολύ δημιουργικό 
τρόπο! Μπορείτε επίσης να ανεβάσετε τα ppt 
έγγραφα σας για να τα μετατρέψει! 

 

4 

  

https://www.polleverywhere.com/
http://canva.com/
http://prezi.com/
http://genial.ly/
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜ

ΟΣ QR 

ΕΥΚΟΛΙΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 

 

Edmodo - new.edmodo.com - ΔΩΡΕΑΝ - Μια 
εκπαιδευτική πλατφόρμα δομημένη σαν ένα 
Κοινωνικό Μέσο. Ένας ασφαλής χώρος όπου οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν και να 
διαχειριστούν ομάδες εργασίας για ένα πλήρες 
θέμα ή ένα συγκεκριμένο θέμα. Οι μαθητές 
μπορούν να ενταχθούν στην  πλατφόρμα ομάδας 
και να εργαστούν online ή offline. Τα δυνατά 
σημεία: παιχνιδοποίηση, κυβερνοασφάλεια, 
αλληλεπίδραση, μέτρηση προόδου, εξατομίκευση, 
συμβατότητα με τα πιο δημοφιλή λειτουργικά 
συστήματα.   

 

2 

 

Kialo-Edu - kialo-edu.com - ΔΩΡΕΑΝ - 
συνεργατική πλατφόρμα για να φιλοξενήσει 
συζητήσεις στην τάξη, να αξιολογήσει τη μάθηση, 
να μοιραστεί τη γνώση. Το Kialo-Edu είναι η τέλεια 
πλατφόρμα για να αναπτύξει συζητήσεις και 
διαλόγους και να τις απεικονίσει ως διαδραστικό 
δέντρο πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων. Για 
να δημιουργήσουμε ομάδες για μαθήματα και να 
βελτιώσουμε τη συνεργατική μάθηση.  

 

2 

 

Padlet - padlet.com - ΔΩΡΕΑΝ ή 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - online πλατφόρμα με 
μια απλή και διαισθητική διεπαφή για την 
αποθήκευση και την κοινή χρήση περιεχομένου 
πολυμέσων. Δημιουργήστε σε έναν ψηφιακό τοίχο: 
προσωπική ή συνεργατική πινακίδα, όπου 
μπορείτε να εισάγετε εικόνες, συνδέσμους, 
έγγραφα, βίντεο, ήχους, παρουσιάσεις ... το 
ιδανικό εργαλείο για την κατασκευή ηλεκτρονικών 
χαρτοφυλακίων, δημιουργικών συλλογών, 
διαφημίσεων, διδακτικών γωνιών, εικονικών 
βιβλιοθηκών, γκαλερί, βιντεοκλιοδεμάτων, 
γλωσσάρια κ.λπ. 

 

3 

 

Storyjumper - storyjumper.com - ΔΩΡΕΑΝ ή 
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Ή ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - η 
ιστοσελίδα για να δημιουργήσετε και να 
δημοσιεύσετε εικονογραφημένες ιστορίες. 
Επιτρέπει στο δάσκαλο να δημιουργήσει μια 
ασφαλή εικονική τάξη για μαθητές όλων των 
ηλικιών, σχέδια μαθήματος, ανάγνωση και 
ακρόαση βιβλίων, δημιουργία βιβλίων. Υπάρχουν 
πολλές επιλογές, όπως η ατομική εργασία ή πολλά 
άτομα να εργάζονται σε ένα βιβλίο, συνομιλίες 
βίντεο, κοινή χρήση και να πάρει ανατροφοδότηση 
από την κοινότητα.  

 

3 

  

https://new.edmodo.com/
https://www.kialo-edu.com/
https://padlet.com/
http://storyjumper.com/
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ΟΠΤΙΚΟΥΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΣΥΝΔΕΣΜ

ΟΣ QR 

ΕΥΚΟΛΙΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 

 

Flipgrid - filpgrid.com - ΔΩΡΕΑΝ - Αυτή η 
εφαρμογή επιτρέπει στους μαθητές να 
συμμετάσχουν σε μια απλή εμπειρία συζήτησης 
βίντεο. Χάρη σε αυτό, οι μαθητές μπορούν να 
πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητες μέσω μιας 
σύντομης μορφής βίντεο και να εκφράσουν τη 
δημιουργικότητά τους προσθέτοντας αυτοκόλλητα 
και σχόλια στα βίντεο. Πολύ εύκολο και διαισθητικό 
στη χρήση, είναι συμβατό με άλλες πλατφόρμες 
ηλεκτρονικής μάθησης όπως το Microsoft Teams, 
το Google Classroom, Remind, κλπ. 

 

3 

 

Moovly - moovly.com - ΔΩΡΕΑΝ ή 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - Online εργαλείο για 
την εύκολη δημιουργία εκπαιδευτικών βίντεο: είτε 
για τους φοιτητές, σχολές ή άλλους επαγγελματίες 
στην εκπαίδευση, είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη 
δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου βίντεο 
από τον εαυτό του. 

 

3 

 

Edpuzzle - edpuzzle.com - ΔΩΡΕΑΝ ή 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - Εργαλείο διδασκαλίας 
όπου είναι δυνατόν να τοποθετήσετε διαδραστικό 
περιεχόμενο σε προϋπάρχοντα βίντεο από 
διάφορες πηγές, ή σε βίντεο που έχετε κάνει. 
Επιτρέπει επίσης στους εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές να δημιουργήσουν διαδραστικά online 
βίντεο ενσωματώνοντας είτε ανοικτές είτε 
ερωτήσεις πολλαπλές επιλογής, ηχητικές 
σημειώσεις, κομμάτια ήχου ή σχόλια σε ένα βίντεο. 

 

3 

 

Audacityteam - audacityteam.org - ΔΩΡΕΑΝ - 
Ένα πρόγραμμα ελεύθερου λογισμικού για την 
εγγραφή και την επεξεργασία ήχου για την 
παραγωγή των δικών σας podcasts. Είναι ένα 
ανοικτού κώδικα cross-platform, λογισμικό ήχου 
συμβατό με Windows, Mac ή οποιοδήποτε 
λειτουργικό σύστημα.  

 

3 

  

https://info.flipgrid.com/
http://www.moovly.com/
http://edpuzzle.com/
http://audacityteam.org/
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
ΣΥΝΔΕΣΜ

ΟΣ QR 

ΕΥΚΟΛΙΑ 

ΧΡΗΣΗΣ 

 

Crossword Hobbyist - crosswordhobbyist.com - 
ΔΩΡΕΑΝ - Μια εύχρηστη γεννήτρια σταυρόλεξου. 

 

1 

 

Educaplay - educaplay.com - ΔΩΡΕΑΝ - Ένα 
πλήρες εργαλείο παιγνιοποίησης όπου μπορείτε 
να δημιουργήσετε (ή να βρείτε) τα δικά σας 
παιχνίδια: ABC παιχνίδια, σταυρόλεξα, παιχνίδια 
διαλόγου, συμπληρώστε τα κενά, μνήμη, κουίζ, 
κουίζ βίντεο, scrabbles, κλπ.  

 

1 

 

Factile - playfactile.com - ΔΩΡΕΑΝ - Μια δωρεάν 
πλατφόρμα μάθησης για τη δημιουργία παιχνιδιών 
κουίζ για την απομακρυσμένη ή πρόσωπο σε 
πρόσωπο τάξη. 

 

1 

 

Kahoot - kahoot.com - ΔΩΡΕΑΝ ή 
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - Ένα παιχνίδι με βάση 
την πλατφόρμα μάθησης για να χρησιμοποιήσετε 
τόσο για presencial ή online μαθήματα, όπου 
μπορείτε να παίξετε σε ομάδα ή μεμονωμένα. Οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν κουίζ ή 
άλλου τύπου "kahoots" για κάθε θέμα. 

 

2 

 

  

http://crosswordhobbyist.com/
http://educaplay.com/
http://playfactile.com/
https://kahoot.com/
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Καθορισμός ψηφιακών στόχων CLIL 
 

Στόχοι ΕΜΕΣΧ 
Πριν από τον καθορισμό των ψηφιακών στόχων CLIL, είναι σημαντικό να καθοριστεί ο στόχος και ο 
σκοπός του εν γένει.  Για να το θέσουμε απλά - ένας μαθησιακός στόχος περιγράφει τι πρέπει να 
γνωρίζουν ή να μπορούν να κάνουν οι μαθητές αφού ολοκληρώσουν ένα μάθημα/εργαστήριο (που 
δεν μπορούσαν να κάνουν πριν). Σε πολλές περιπτώσεις, υπάρχει σειρά μαθησιακών στόχων αντί 
για έναν μόνο.  Μόλις έχετε τους στόχους σας έτοιμους, μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε ως 
κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία του περιεχομένου μαθήματος /εργαστηρίου, των 
δραστηριοτήτων και των αναθέσεων, καθώς και τον καθορισμό των μεθόδων αξιολόγησης. 
  
Το μοντέλο ΕΜΕΣΧ χρησιμοποιείται συχνά για τη ρύθμιση στόχων σε διάφορα πλαίσια, ο 
σχεδιασμός μαθήματος δεν αποτελεί εξαίρεση. Έτσι, ένας τρόπος για τον καθορισμό των 
μαθησιακών στόχων για το μάθημα/εργαστήριό σας θα μπορούσε να είναι η χρήση της προσέγγισης 
ΕΜΕΣΧ: 

• Ειδικός - Ο μαθησιακός στόχος θα πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένος και σαφής. Θα 

πρέπει να αναφέρει ακριβώς τι θα επιτευχθεί. 

• Μετρήσιμος - Ο μαθησιακός στόχος θα πρέπει να αποτελεί σημείο αναφοράς ή στόχο, έτσι 

ώστε ο εκπαιδευτικός/εκπαιδευτής ή το ίδρυμα να μπορεί να καθορίσει πότε έχει επιτευχθεί 

ο στόχος, κατά πόσο έχει ξεπεραστεί ή κατά πόσο έχει αγνοηθεί. 

• Εφικτός - Μπορεί ο στόχος να επιτευχθεί στο προτεινόμενο χρονικό πλαίσιο με τους 

διαθέσιμους πόρους και την υποστήριξη; Οι μαθητές έχουν την προηγούμενη μάθηση που 

απαιτείται για την επίτευξη του στόχου; 

• Σχετικό - Ο στόχος αντιμετωπίζει τους γενικούς στόχους του προγράμματος; Ο στόχος αυτός 

θα έχει αντίκτυπο στους γενικούς στόχους; 

• Χρονικός στόχος - Ένας μαθησιακός στόχος θα πρέπει να περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη 

ημερομηνία (ή σημείο στο μάθημα / εργαστήριο) με το οποίο θα ολοκληρωθεί.  

 
Για να βοηθήσετε τους στόχους εκμάθησης ΕΜΕΣΧ να επικοινωνήσουν αυτό που σκοπεύετε, 
βεβαιωθείτε ότι απαντούν στις ακόλουθες ερωτήσεις με την απάντηση "ναι": 

• Δηλώνεται η κύρια πρόθεσή σας; 
• Είναι η συμπεριφορά του δείκτη η απλούστερη και πιο άμεση που μπορείτε να σκεφτείτε; 
• Είναι σχετικό με το θέμα της εκπαίδευσης; 
• Είναι εφικτό στο χρόνο που έχετε για τη σύνοδο; 
• Περιγράψατε πόσο καλά πρέπει να αποδίδει ο μαθητής για να θεωρηθεί αποδεκτός; 

 
Η χρήση της μεθόδου ΕΜΕΣΧ σάς επιτρέπει να ελέγχετε τη δική σας εργασία όταν δημιουργείτε 
στόχους. Σας κρατά συγκεντρωμένους στην οικοδόμηση ενός χρήσιμου και εφικτού στόχου και 
λειτουργεί ως μια γρήγορη και εύκολη "λίστα ελέγχου".  
 
Παράδειγμα στόχου ΕΜΕΣΧ: Στο τέλος του μαθήματος, οι μαθητές θα μπορούν να διαγραμμιστούν 
τον κύκλο ζωής μιας πεταλούδας χρησιμοποιώντας έναν γραφικό οργανωτή στο πρόγραμμα excel 
μετά την ανάγνωση από το "Caterpillar to Butterfly". 
 
Η μέθοδος Ψηφιακής CLIL ενσωματώνει την προσέγγιση CLIL που χρησιμοποιεί μια δεύτερη 
γλώσσα για τη μετάδοση μη γλωσσικών κλάδων, με τη χρήση των ΤΠΕ, ενισχύοντας την ψηφιακή 
διάσταση στη διδακτική διαδικασία. Έτσι, όταν πρόκειται για τον καθορισμό ψηφιακών στόχων CLIL, 
είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν 3 διαφορετικοί τύποι μαθησιακών στόχων:  
 

1. Στόχοι περιεχομένου (θέμα) 
Εξέλιξη στη γνώση, τις δεξιότητες και την κατανόηση που σχετίζονται με συγκεκριμένο θέμα 
του μαθήματος. 

2. Γλωσσικοί στόχοι 
Βελτίωση της συνολικής γλωσσικής επάρκειας, ανάπτυξη προφορικών δεξιοτήτων 
επικοινωνίας, εμβάθυνση των δίγλωσσων συμφερόντων και στάσεων κ.λπ. Και οι τέσσερις 
γλωσσικές δεξιότητες θα πρέπει να συνδυάζονται (ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή). 
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3. Στόχοι ψηφιακών δεξιοτήτων  

Απόκτηση ή βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω δραστηριοτήτων και αναθέσεων 
Παράδειγμα: Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος "Πλανήτες". Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές 

θα είναι σε θέση: 

Περιεχόμενο  

• Για να αναφέρουμε τα κύρια στοιχεία του ηλιακού συστήματος 

• Για να τακτοποιήσετε τους πλανήτες με τη σωστή σειρά από τον ήλιο 

• Για να εξηγήσει τις κύριες διαφορές μεταξύ των πλανητών   

Γλώσσα 

• Να χρησιμοποιούν σχετική γλώσσα και να δαπανήσουν το λεξιλόγιό τους (Ερμής, Αφροδίτη, 

Γη, Άρης, Δίας, Κρόνος, Ουρανός, Ποσειδώνας, αστεροειδής, κομήτης, νάνος, εσωτερικός, 

μετεωρίτης, εξωτερικός, κλπ. 

• Για να αναθεωρήσετε τους αριθμούς τακτικής (1ος έως 8ος) 

• Για να χρησιμοποιήσετε υπερθετικά: (μεγαλύτερο, πλησιέστερο, πιο κρύο, πιο ζεστό, 

μικρότερο) στην περιγραφή των πλανητών 

Ψηφιακές δεξιότητες 

• Να κάνει online έρευνα  

• Για να προετοιμάσετε την παρουσίαση Power Point  

 

Εισαγωγή μαθησιακών στόχων στους μαθητές 
Θα σας συμβουλεύαμε να παρουσιάσετε τους στόχους που τέθηκαν για το μάθημα/εργαστήριο 
στους μαθητές στην αρχή της συνεδρίας. Αυτό θα βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν γιατί 
αυτό το μάθημα ή εργαστήριο είναι σχετικό και σημαντικό για αυτούς, τι να περιμένουν και σε ποιο 
επίπεδο απόδοσης θα πρέπει να εργάζονται, καθώς και να τους βοηθήσει να γίνουν πιο κίνητρα για 
να συμμετάσχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία.   
 
Εάν το μάθημα/εργαστήριο χωρίζεται σε αρκετές συνεδρίες, μπορείτε να αποδείξετε τους στόχους 
που έχουν επιτύχει οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση κάθε συνεδρίας για να τους κρατήσουν 
παρακινημένους και αφοσιωμένους. 
 

Περιεχόμενο ή γλώσσα; 
Ενώ στην αρχή η CLIL είχε πολύ συχνά θεωρηθεί ως μέθοδος διδασκαλίας γλωσσών ή το 
αντίστροφο, θα πρέπει να δούμε την CLIL ως μια μεθοδολογία διπλής εστίασης, όπου τόσο το 
κρίσιμο περιεχόμενο (γλώσσα και περιεχόμενο) λειτουργούν αρμονικά.  Ωστόσο, η λεγόμενη 
"ευρωπαϊκή" CLIL δηλώνει ότι η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι περισσότερο στο περιεχόμενο, 
και η γλώσσα προορίζεται ως καθοριστική για την ανάπτυξη της τελευταίας. 
 
Δεν υπάρχει ένα μέγεθος που ταιριάζει σε όλους τους τύπους, όταν πρόκειται για την αναλογία 
μεταξύ του περιεχομένου και της εκμάθησης γλωσσών στο CLIL. Η αναλογία εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από το είδος του θέματος που αντλήθηκε, τις γνωστικές απαιτήσεις που εμπλέκονται, τις 
γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών, κλπ. 

 

Σύνδεση των μαθησιακών στόχων του μαθήματος με την αξιολόγηση 
Είναι ζωτικής σημασίας να ληφθούν υπόψη οι μαθησιακοί στόχοι κατά τον σχεδιασμό των εργαλείων 
αξιολόγησης. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό απλά ρωτώντας τους εαυτούς μας τι είδους καθήκοντα 
(εργαλεία αξιολόγησης) θα αποκαλύψουν εάν οι μαθητές έχουν επιτύχει τους μαθησιακούς στόχους 
που έχω εντοπίσει; 
 
Για την αξιολόγηση του μαθήματος/εργαστηρίου θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τόσο επίσημες 
όσο και μη επίσημες μεθόδους αξιολόγησης που συνάδουν με τους στόχους, αλλά και να 
παράσχουμε σαφή ανατροφοδότηση στους μαθητές για να τους επιτρέψουμε να προσδιορίσουν 
τους περιορισμούς τους και να βελτιωθούν στο μέλλον. 
 
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι μαθησιακοί στόχοι δεν είναι "ερωτήσεις δοκιμής" - ουσιαστικά, 
είναι αποτελέσματα και η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία. Οι μαθησιακοί στόχοι υπαγορεύουν τι 
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πρέπει να αξιολογηθεί και προτείνουν πιθανές μεθόδους αξιολόγησης. Εδώ είναι που ο τροχός 
ταξινόμησης του Μπλουμ  είναι χρήσιμος.  
 
Παράδειγμα: Ο στόχος "Να τακτοποιήσετε τους πλανήτες με τη σωστή σειρά από τον ήλιο".  
Ας δούμε το ρήμα που χρησιμοποιείται "τακτοποίηση". Το ρήμα "τακτοποιήστε" εμπίπτει στα 
επίπεδα γνώσης και κατανόησης της ταξινόμησης του Bloom. Ως εκ τούτου, η αξιολόγηση της 
μάθησης θα πρέπει να έχουν οι μαθητές αποδεικνύουν ότι γνωρίζουν τα ονόματα των πλανητών και 
μπορούν να τα τακτοποιήσουν με τη σωστή σειρά. 
 
Παραδείγματα αξιολόγησης που θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη για το στόχο αυτό είναι η δοκιμή 
(π.χ. συμπλήρωση-in-the-blank, επισήμανση, ή ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής), η δημιουργία μιας 
αφίσας με τη σωστή σειρά, ζητώντας από τους μαθητές να απαγγείλουν τη σειρά, κλπ. 
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Αξιολογώντας την Ψηφιακή CLIL 
 
Η αξιολόγηση και η εκτίμηση είναι απαραίτητες για τη μαθησιακή διαδικασία και μία από τις βασικές 
ικανότητες για τους εκπαιδευτικούς. Στην CLIL, η αξιολόγηση και η αξιολόγηση θα πρέπει να 
ξεπεράσουν την παραδοσιακή εμμονή διδασκαλίας με την ανίχνευση σφαλμάτων και την ορθότητα.  
Είναι πολύ πιο σημαντικό οι εκπαιδευτικοί του CLIL να παρέχουν στους μαθητές τακτική 
ανατροφοδότηση και να τους ενημερώνει: 

● τι αναμένεται από αυτούς,  
● τι μπορούν να επιτύχουν,  
● όπου βρίσκονται, και  
● τι μπορούν να κάνουν για να προωθήσουν τις αρμοδιότητές τους. 

 

Βασικοί όροι που πρέπει να γνωρίζετε 

Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που εξετάζει το συνολικό πρόγραμμα κατάρτισης και όχι μόνο τι 
έχουν μάθει οι μεμονωμένοι μαθητές. Η αξιολόγηση μπορεί να επικεντρωθεί σε διάφορες πτυχές της 
διδασκαλίας και της μάθησης – όπως τα σχολικά βιβλία και το διδακτικό υλικό, τα επιτεύγματα των 
μαθητών και ολόκληρα προγράμματα κατάρτισης. Συνήθως γίνεται για: 

● να δείξουν ότι οι μαθητές μαθαίνουν σύμφωνα με τα πρότυπα που αναμένονται από αυτούς 
ή/και ότι ένα πρόγραμμα διδασκαλίας λειτουργεί με τον τρόπο που θα έπρεπε 

● να λαμβάνουν αποφάσεις τοποθέτησης/προαγωγής σχετικά με την κατάσταση των 
μαθητών σε ένα πρόγραμμα ή μάθημα 

● να καθοδηγεί τη διδασκαλία και να βελτιώνει τη μάθηση των μαθητών σε καθημερινή 
βάση (π.χ. να ελέγχεται εάν το διδακτικό υλικό και οι μέθοδοι είναι κατάλληλα και 
αποτελεσματικά για την επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας) 

 
Αξιολόγηση είναι οποιαδήποτε δραστηριότητα που χρησιμοποιείται για τη συλλογή πληροφοριών 
σχετικά με την ικανότητα ή το επίτευγμα ενός μαθητή.  

 Διαμορφωτική αξιολόγηση Αθροιστική αξιολόγηση 

Πότε Κατά τη διάρκεια μιας μαθησιακής 
δραστηριότητας 

Στο τέλος μιας μαθησιακής 
δραστηριότητας 

Στόχος Να βελτιώσει τη μάθηση Να βγάλει μια απόφαση 

Ανατροφοδότηση  Επιστροφή στο υλικό Τελική απόφαση 

Πλαίσιο 
αναφοράς 

Το κριτήριο του πάντα Μερικές φορές κανονιστικό, μερικές 
φορές κριτήριο 

Κίνητρο Εγγενές Εξωγενές 

Μαθησιακό 
αποτέλεσμα 

Αξιολόγηση για τη μάθηση Αξιολόγηση της μάθησης 

Αντικείμενο Αξιολόγηση μιας διαδικασίας Αξιολόγηση ενός προϊόντος 

   Πηγή: CEFIRE Específic de Plurilingüisme (2019) 
 
Ποιος αξιολογεί; 

● Αξιολόγηση εκπαιδευτικών – που διενεργείται από εκπαιδευτικούς ή εξωτερικό παράγοντα 
● Αυτοαξιολόγηση – ο μαθητής ελέγχει την πρόοδό του 
● Αξιολόγηση από ομοτίμους – οι εκπαιδευόμενοι διαδραματίζουν διπλό ρόλο, καθώς 

αξιολογούνται και αξιολογητές 
 
Ποιο πλαίσιο αναφοράς χρησιμοποιείται; 

● Αξιολόγηση με αναφορά κριτηρίου – όλοι οι εκπαιδευόμενοι αξιολογούνται σύμφωνα με τα 
ίδια κριτήρια 

● Αξιολόγηση που αναφέρεται στο Norm – κάθε μαθητής συγκρίνεται με όλους τους άλλους 
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Πότε θα το αξιολογήσουμε; 

● Διαγνωστικά (γνωστά και ως αρχική, τοποθέτηση ή προαξιολόγηση) – χρησιμοποιούνται για 
τον έλεγχο του προηγούμενου επιπέδου ικανότητας και των χαρακτηριστικών των μαθητών 

● Διαμόρφωση – κάθε δραστηριότητα αξιολόγησης που διεξάγεται από εκπαιδευτικούς κατά 
τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας με στόχο τη χρήση των αποτελεσμάτων για τη 
βελτίωση της διδασκαλίας και την αποτελεσματικότερη κάλυψη των μελλοντικών αναγκών 
των μαθητών  

● Αθροιστικά – αξιολόγηση στο τέλος ενός κύκλου μαθημάτων ή εξαμήνου για τον έλεγχο του 
επιπέδου ικανότητας των μαθητών σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα (τυπικά 
παραδείγματα θα ήταν βαθμοί στις σχολικές εκθέσεις ή τα αποτελέσματα των εξωτερικών 
εξετάσεων) 
 

Η ανατροφοδότηση αποτελείται από 2 μέρη: 
● αξιολόγηση – ενημέρωση των μαθητών για το πόσο καλά ή άσχημα έχουν 
● διόρθωση – παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με τμήματα των επιδόσεων των 

μαθητών – εξηγώντας, προτείνοντας (καλύτερες) εναλλακτικές λύσεις ή προτρέποντας τον 
μαθητή να προτείνει βελτιώσεις 

 

 
Δραστηριότητες αξιολόγησης στην τάξη 
Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές αξιολόγησης για να παρακολουθούν την 
πρόοδο των μαθητών προς συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα: 
 

● Δοκιμές – ο πιο κοινός τρόπος συλλογής πληροφοριών για αξιολόγηση. Μπορούν να 
διαφέρουν σε τύπο και μορφή, που κυμαίνονται από ένα τεστ ορθογραφίας με βάση την 
εργασία, σε ένα τέλος του μαθήματος δοκιμή που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της 
ακαδημαϊκής προόδου. 

● Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού – ο εκπαιδευτικός δίνει μια υποκειμενική εκτίμηση της 
απόδοσης των μαθητών, με βάση την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων τους στην τάξη 
ή την ανάκριση στην τάξη. 

● Χαρτοφυλάκιο – ο μαθητής συγκεντρώνει μια συλλογή από αναθέσεις και έργα που γίνονται 
για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ένα αρχείο. Ένα χαρτοφυλάκιο μπορεί να περιέχει έργα, 
έγγραφα, χάρτες, πίνακες, πειράματα, συνεντεύξεις, ηχογραφήσεις, βιογραφικά σημειώματα, 
έρευνες, ερωτηματολόγια, sildeshows και πολλούς άλλους τύπους πληροφοριών. 

● Δείξτε και πείτε - αφού εισαχθεί σε νέο περιεχόμενο, οι μαθητές μπορούν να το αναλύσουν 
και να το συνθέσουν - να το κάνουν δικό τους με τη μορφή μιας μίνι διάλεξης, διαφάνειες, ή 
ένα βίντεο που ο δάσκαλος μπορεί να αξιολογήσει. 

● Μάθηση βάσει εργασίας – οι εκπαιδευόμενοι έχουν δύσκολα προβλήματα στον πραγματικό 
κόσμο που πρέπει να επιλύσουν. Ένα έργο μπορεί να διαρκέσει για μερικά μαθήματα, ένα 
εξάμηνο ή ένα ολόκληρο έτος. 

● Παιχνίδια - μπορεί να είναι ανταγωνιστικά, αλλά εξακολουθούν να δημιουργούν μια θετική 
ατμόσφαιρα στην τάξη. Καλό για την παρουσίαση και την αναθεώρηση της γραμματικής και 
του λεξιλογίου. 
 

 
Για να είναι χρήσιμες οι εξετάσεις και οι εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης για την αξιολόγηση στην 
τάξη, θα πρέπει να είναι: 

● συνδεδεμένες με τους στόχους και τα αποτελέσματα της διδασκαλίας 
● δίκαιες – που σχετίζονται με το καλυπτόμενο έργο, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αναμένεται 

να τα πάνε καλά εάν έχουν κάνει τα κατάλληλα μαθήματα 
● συνεχής και ποικίλες σε τύπο και μορφή, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το πλήρες φάσμα των 

αποτελεσμάτων ελέγχεται με διαφορετικούς τρόπους 
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Τι αξιολογούμε; 
Κατά την αξιολόγηση του CLIL, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ισορροπία μεταξύ περιεχομένου και 
γλώσσας. Τι αξιολογούμε: περιεχόμενο, γλώσσα ή και τα δύο; 
Η απάντηση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες: 

● το μοντέλο CLIL 
● εάν ο εκπαιδευτικός έχει εκπαιδευτεί να ασχολείται με γλωσσικές πτυχές 
● τα μαθήματα που διδάσκονται 
 

 
Σε σκληρή CLIL (με γνώμονα το περιεχόμενο), και τα θέματα που απαιτούν λιγότερη γλωσσική 
παραγωγή, η εστίαση θα πρέπει να είναι στο περιεχόμενο, και η γλώσσα θα πρέπει να αξιολογείται 
ως ολοκληρωμένη με τις γνώσεις περιεχομένου. 
 
Σε μαλακή CLIL (με επίκεντρο τη γλώσσα), και θέματα που απαιτούν περισσότερη γλωσσική 
παραγωγή, η γλώσσα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό συστατικό. 
 
Στην CLIL, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να καθιστούν ορατή τη γλώσσα που απαιτείται για την αρμόδια 
εκτέλεση του περιεχομένου: 

● η γλώσσα θα πρέπει να συνδέεται με την επίτευξη μαθησιακών στόχων που βασίζονται σε 
περιεχόμενο 

● οι γλωσσικοί στόχοι θα πρέπει να εκφράζονται με βάση τα πρότυπα CEFR1 και να 
προσαρμόζονται στα επίπεδα επάρκειας των μαθητών για τον καθορισμό του επιθυμητού 
επιπέδου γλωσσικών ικανοτήτων 

● οι γλωσσικοί στόχοι θα πρέπει να παρουσιάζονται στους μαθητές 
 

 
Εργαλεία ψηφιακής αξιολόγησης 
Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση και 
την αξιολόγηση - αυτή είναι μια μικρή επιλογή: 

Google Forms Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν δημοσκοπήσεις, έρευνες ή 
βαθμολογημένα κουίζ. 
Δημιουργεί αυτόματα μια σύνοψη και ανάλυση των αποκρίσεων. 
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τόσο κλειστές όσο και ανοικτές 
ερωτήσεις. 

Quizlet Ένα εργαλείο για τη δημιουργία online flashcards. 
 Αυτό το σύνολο των flashcards μπορεί στη συνέχεια να εκτυπωθεί, να 
μελετηθεί σε απευθείας σύνδεση (αν ο δάσκαλος μοιράζεται το σύνολο με τους 
μαθητές) ή να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή διαφορετικών κουίζ που το 
Quizlet δημιουργεί αυτόματα (Test, Match,  Gravity , Live). 

Quizizz Ένα εργαλείο για τη δημιουργία δοκιμών με ερωτήσεις κλειστού τύπου. 
Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν τις δικές τους δοκιμές, να 
χρησιμοποιήσουν τις δοκιμές που δημιουργήθηκαν από άλλους εκπαιδευτικούς 
ή να ενσωματώσουν συγκεκριμένες ερωτήσεις από προϋπάρχουσες δοκιμές 
στις δικές τους. 
Έχει μια λεπτομερή επισκόπηση της απόδοσης των μαθητών - τόσο ατομικά 
όσο και ως ομάδα. 

Edpuzzle  Ένα εργαλείο για τη δημιουργία δοκιμών με κλειστές ερωτήσεις. 
Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν τις δικές τους εξετάσεις, να 
χρησιμοποιούν εξετάσεις που έχουν δημιουργηθεί από άλλους εκπαιδευτικούς 
ή να ενσωματώνουν συγκεκριμένες ερωτήσεις από προϋπάρχουσες εξετάσεις 
στις δικές τους. 
Έχει μια λεπτομερή επισκόπηση της απόδοσης των μαθητών – τόσο 
μεμονωμένα όσο και ομαδικά. 

Nearpod Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν διαδραστικές παρουσιάσεις 
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Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ανεβάσουν μια προϋπάρχουσα παρουσίαση ή 
εικόνες του PowerPoint και να εισαγάγουν ερωτήσεις, δημοσκοπήσεις και 
δραστηριότητες (σχεδίαση, συμμετοχή, μνήμη) μεταξύ των διαφανειών.  
Η παρουσίαση μπορεί να είναι στην επιλογή ρυθμός για δάσκαλος (ο δάσκαλος 
ελέγχει το ρυθμό) ή ρυθμός για μαθητή (συνήθως επιλέγεται για την εργασία). 
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Πρακτικά Παραδείγματα Ψηφιακής CLIL  

Ηγεσία - Πρόγραμμα μαθημάτων Ψηφιακού CLIL 
 
Αυτή η συνεδρία ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν την έννοια της ηγεσίας, τα διαφορετικά στυλ της και τη σημασία της ομαδικής εργασίας για 

έναν ηγέτη. Ενθαρρύνει επίσης τους συμμετέχοντες να είναι περισσότερο συμμετοχικοί από άλλους, όταν επιδεικνύουν ηγετικές ικανότητες. 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μέχρι το τέλος του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση: 

● να προσδιορίσουν τις βασικές ιδιότητες της ηγεσίας 

● να δώσουν μια ποικιλία παραδειγμάτων ηγεσίας και να μάθουν ότι καθένας μπορεί να είναι ηγέτης 

● να κατανοήσουν τη σημασία της ομαδικής εργασίας ως μέρος της ηγεσίας 

● να αρχίσουν να αναγνωρίζουν δεξιότητες και τη χρήση τους σε άλλους τομείς (απασχολησιμότητα) 

● να κατανοήσουν πώς να ενσωματώσετε τη συμμετοχικότητα στην ηγεσία, διασφαλίζοντας ότι όλα τα μέλη της ομάδας αισθάνονται ότι υποστηρίζονται και 

εκτιμώνται 

● να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιοτητες 

 

Συνολικός χρόνος συνεδρίας: 2 ώρες 

 

Χρόνος Δραστηριότητα Υλικά 
Ψηφιακές Δεξιότητες 

που εξασκήθηκαν 
και  αποκτήθηκαν  

10 
λεπτά 

Εισαγωγή στην ηγεσία 

Συγκέντρωση διαφορετικών κατευθύνσεων 

1. Χωρίστε την τάξη σε ομάδες των πέντε, και δώστε σε κάθε ομάδα ένα στυλό, 

τέσσερα κομμάτια σπάγκο και ένα κομμάτι χαρτί. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες 

να δέσουν στο στυλό τα τέσσερα κομμάτια σπάγκο με το ίδιο περίπου μήκος.  

2. Κάθε ομάδα θα πρέπει να συζητήσει και να συμφωνήσει σε μια λέξη που πιστεύει 

ότι αντιπροσωπεύει την ηγεσία 

● Στυλό 
● Κλωστή 
● Χαρτί Α4 

N/A 
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3. Μόλις είναι έτοιμη, η ομάδα πρέπει να συνεργαστεί προκειμένου να γράψει με το 

στυλό τη λέξη ` το πέμπτο άτομο που δεν κρατάει την κλωστή είναι ο καθορισμένος 

ηγέτης 

4. Ζητήστε από τις ομάδες να αναφέρουν ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν σε αυτήν την 

δραστηριότητα και για ποιους λόγους και έπειτα ρωτήστε τους εάν η ύπαρξη του 

ηγέτη βοήθησε και αν η δραστηριότητα θα ήταν πιο δύσκολη χωρίς αυτόν. 

5. Εξηγήστε ότι σκοπός της δραστηριότητας είναι να δείξει ότι είναι δύσκολο για τους 

ανθρώπους να εργάζονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις για έναν κοινό στόχο, 

αλλά ότι η ύπαρξη ενός ηγέτη διευκολύνει την αποτελεσματική συνεργασία ως 

ομάδα. 

15 
λεπτά 

Κουίζ ηγεσίας 

1. Δείξτε το σύντομο κουίζ στη φόρμα Google και εξηγήστε ότι δεν υπάρχουν 

απαραίτητα σωστές ή λανθασμένες απαντήσεις σε κάθε ερώτηση, αλλά σκοπός 

είναι να τους ενθαρρύνει να εξετάσουν τι κατά τη γνώμη τους κάνει έναν καλό ηγέτη 

2. Όταν ολοκληρωθεί το κουίζ, εμφανίστε τη σύνοψη απαντήσεων στην οθόνη και 

ζητήστε από τους συμμετέχοντες να αιτιολογήσουν ορισμένες από τις απαντήσεις 

3. Εάν κάποιος είχε διαφορετική απάντηση από την πλειοψηφία, ζητήστε του να 

εξηγήσει τη σκέψη του 

Εξηγήστε ότι το στυλ ηγεσίας και οι ενέργειες εξαρτώνται από το πλαίσιο στο οποίο 

βρίσκεται ένας ηγέτης και ότι διαφορετικές συμπεριφορές ενδέχεται να δείχνουν καλή ηγεσία 

σε διαφορετικές καταστάσεις 

https://forms.gle/a
XAAZY6AcRQZjUf
UA 

Φόρμα Google 
(κουίζ) 
- οι εκπαιδευόμενοι θα 
εξοικειωθούν με τη 
συλλογική χρήση των  
Google Forms για τη 
συλλογή ομαδικών 
ιδεών, απόψεων ή 
σχολίων 

 

15 
λεπτά 

Τεστ προσωπικότητας 

1. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να κάνουν το τεστ προσωπικότητας 

2. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να κάνουν εικασίες σχετικά με τον τύπο 

προσωπικότητας καθενός από τους συναδέλφους τους. 

https://www.16person
alities.com/free-
personality-test 

- οι εκπαιδευόμενοι θα 
εξοικειωθούν με τη 
χρήση των 
διαδικτυακών 
ερωτηματολογίων 
 
- οι εκπαιδευόμενοι θα 
χρησιμοποιήσουν τα 
δικά τους τηλέφωνα, 
τάμπλετ ή φορητούς 

Τι κάνει έναν καλό ηγέτη; 

1. Ρωτήστε τους συμμετέχοντες ποιο άτομο τους έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτονται 

έναν ηγέτη. Ενθαρρύνετέ τους να επιλέξουν δύο ηγέτες πρότυπα, έναν εν ζωή και 

Παρουσίαση 

διαφάνειας 2 

 

https://forms.gle/aXAAZY6AcRQZjUfUA
https://forms.gle/aXAAZY6AcRQZjUfUA
https://forms.gle/aXAAZY6AcRQZjUfUA
https://docs.google.com/presentation/d/11HRoXcQgJ50AfQKQSVX4DqOU5eXVaFhF5te13Sx_fq4/edit#slide=id.ga06feb9fdd_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/11HRoXcQgJ50AfQKQSVX4DqOU5eXVaFhF5te13Sx_fq4/edit#slide=id.ga06feb9fdd_0_0
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έναν που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή και ζητήστε τους να εγγράψουν τις ιδιότητες 

που τους κάνουν καλούς ηγέτες Mentimeter Διαφάνεια 1 

2. Δείξτε τους Παρουσίαση διαφάνειας 2 ορισμένα άτομα που έχουν αναγνωριστεί 

ως ηγέτες - συμφωνούν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ηγέτες; 

3. Μοιραστείτε τον εξής ορισμό της ηγεσίας: «Η ηγεσία αφορά την υποστήριξη, την 

ενθάρρυνση και την παρακίνηση των άλλων να επιτύχουν έναν κοινό στόχο» και 

ρωτήστε πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν με αυτόν. Mentimeter Διαφάνεια 2 

4. Εξηγήστε στους συμμετέχοντες ότι οι ηγετικές δεξιότητες μεταφέρονται σε όλες τις 

πτυχές της ζωής, όπως το σχολείο, το πανεπιστήμιο και η εργασία 

5. Το να είσαι ηγέτης σημαίνει να είσαι προνοητικός, επικοινωνιακός, να διατηρείς μία 

εργασία σε καλό δρόμο και πολλά άλλα - όλα τα χαρακτηριστικά που θα τους 

δώσουν περισσότερες εργασιακές ευκαιρίες στο μέλλον 

6. Υπενθυμίστε στους συμμετέχοντες ότι οι ενέργειές μας απέναντι στους άλλους είναι 

θεμελιώδεις για μία καλή ηγεσία.  

7. Τώρα ζητήστε τους να σκεφτούν γιατί είναι σημαντικό για έναν ηγέτη στο χώρο 

εργασίας να επιδείξει παρόμοια συμμετοχική συμπεριφορά` για παράδειγμα, 

δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου οι άλλοι θα αισθάνονται ικανοί να 

συνεισφέρουν πλήρως και στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. 

Διαφάνεια Mentimeter 

1 

https://www.mentimeter
.com/s/fc4012a63a06f2
6b4fbccfb528befe66/8e
51651e0504/edit; 
 
Διαφάνεια Mentimeter 
2 
https://www.mentimeter
.com/s/fc4012a63a06f2
6b4fbccfb528befe66/8e
51651e0504/edit;  

υπολογιστές 
 
- οι εκπαιδευόμενοι θα 
μοιραστούν τις 
απαντήσεις και τις 
απόψεις τους με την 
ομάδα 
χρησιμοποιώντας το 
Mentimeter 

 

35 
λεπτά 

Ομαδική εργασία - οργάνωση στο Trello 

1. Δείξτε τη Παρουσίαση διαφάνειας 3. Εξηγήστε ότι αυτή η δραστηριότητα 

συνεπάγεται την ομαδική εργασία για τον προγραμματισμό μιας εκδήλωσης, είναι 

μια πρόκληση ομαδικής εργασίας, αλλά διευκρινίστε ότι ο σκοπός δεν είναι να 

σκεφτούν τρόπους για τη διοργάνωση της εκδήλωσης, αλλά τρόπους οργάνωσης 

και προετοιμασίας πριν από την εκδήλωση 

2. Χωρίστε την τάξη σε ομάδες των πέντε και μοιράστε σε κάθε μέλος κάρτες με τον 

τίτλο εργασίας και μία σύντομη περιγραφή ρόλου (Έντυπο 1) 

3. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να απαριθμήσουν τις δεξιότητες που πιστεύουν ότι 

απαιτεί ο ρόλος τους 

4. Κάθε μέλος πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη θέση και να όλοι να συζητούν με την 

ομάδα τις ευθύνες τους και τι θα πρέπει να κάνουν για να επιτύχουν 

Παρουσίαση 

διαφάνειας 3 

Έντυπο 1 - Ρόλοι 
εργασίας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οργανώστε τις 
εργασίες τους στο 
Trello 
(www.trello.com) 
 
Ένας πολύ καλός 
τρόπος για να 
οργανώσετε τα 
καθήκοντα των 
εκπαιδευομένων και 
τα βήματα που πρέπει 
να ακολουθήσουν 
είναι να τους ζητήσετε 
να εργαστούν σε 

https://docs.google.com/presentation/d/11HRoXcQgJ50AfQKQSVX4DqOU5eXVaFhF5te13Sx_fq4/edit#slide=id.ga06feb9fdd_0_0
https://docs.google.com/presentation/d/11HRoXcQgJ50AfQKQSVX4DqOU5eXVaFhF5te13Sx_fq4/edit#slide=id.ga06feb9fdd_0_0
https://www.mentimeter.com/s/fc4012a63a06f26b4fbccfb528befe66/8e51651e0504/edit
https://www.mentimeter.com/s/fc4012a63a06f26b4fbccfb528befe66/8e51651e0504/edit
https://www.mentimeter.com/s/fc4012a63a06f26b4fbccfb528befe66/8e51651e0504/edit
https://www.mentimeter.com/s/fc4012a63a06f26b4fbccfb528befe66/8e51651e0504/edit
https://www.mentimeter.com/s/fc4012a63a06f26b4fbccfb528befe66/8e51651e0504/edit
https://www.mentimeter.com/s/fc4012a63a06f26b4fbccfb528befe66/8e51651e0504/edit
https://www.mentimeter.com/s/fc4012a63a06f26b4fbccfb528befe66/8e51651e0504/edit
https://www.mentimeter.com/s/fc4012a63a06f26b4fbccfb528befe66/8e51651e0504/edit
https://docs.google.com/document/d/1mQ1vtkKEcjFVm0p696G39OJAtUaYYAdc5faCMTG34_c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/11HRoXcQgJ50AfQKQSVX4DqOU5eXVaFhF5te13Sx_fq4/edit#slide=id.ga06feb9fdd_0_12
https://docs.google.com/presentation/d/11HRoXcQgJ50AfQKQSVX4DqOU5eXVaFhF5te13Sx_fq4/edit#slide=id.ga06feb9fdd_0_12
https://docs.google.com/document/d/1mQ1vtkKEcjFVm0p696G39OJAtUaYYAdc5faCMTG34_c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mQ1vtkKEcjFVm0p696G39OJAtUaYYAdc5faCMTG34_c/edit?usp=sharing
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5. Ζητήστε από κάθε ομάδα να σχεδιάσει πώς θα πραγματοποιούσαν την εκδήλωση 

(εάν το επιτρέπει ο χρόνος, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα 

επιχειρηματικών ιδεών για να βοηθηθούν στη δομή του σχεδίου τους) 

 

Συλλογισμός 

Διατυπώστε στις ομάδες τα παρακάτω ερωτήματα για ανατροφοδότηση στην ευρύτερη 

τάξη: 

1. Με βάση τα δυνατά σημεία της ομάδας, ήταν σωστή και δικαιολογημένη η διαδικασία 

κατανομής εργασιών; 

2. Θα αναθέτατε διαφορετικά τις εργασίες στο μέλλον; 

3. Ήταν μόνο ο ηγέτης του έργου αυτός που πρωτοστάτησε; 

4. Πώς επικοινωνούσαν τα μέλη της ομάδας μεταξύ τους; 

5. Υπήρχαν δεξιότητες που θα ήταν χρήσιμες σε όλα τα μέλη; 

6. Ποιο μέλος της ομάδας ηγήθηκε στα παρακάτω σημεία; 

● Συγκέντρωσε την ομάδα γύρω από μία ιδέα, έτσι ώστε τα περισσότερα μέλη 

να είναι χαρούμενα για την ολοκλήρωση του έργου 

● Επέδειξε προσαρμοστικότητα και παρακίνησε την ομάδα, ανάλογα με την 

κατάσταση 

● Χρησιμοποίησε στρατηγικές για να εξισορροπήσει τις διαφωνίες μεταξύ των 

μελών της ομάδας 

● Εμπνεύστηκε δημιουργικές λύσεις 

● Διασφάλισε την ξεκάθαρη κατανομή των ρόλων εντός της ομάδας 

● Αναγνώρισε τα δυνατά σημεία και ανέθεσε τους ρόλους  με κριτήριο την 

καλύτερη επίτευξη των στόχων της ομάδας 

● Διατήρησε τις εργασίες σε καλό δρόμο και προσδιόρισε τους βασικούς 

στόχους 

● Διασφάλισε ότι όλα τα μέλη της ομάδας είχαν σαφή ρόλο` βοήθησε όλα τα 

μέλη της ομάδας να αισθάνονται ότι συμμετέχουν, εκτιμώνται και 

υποστηρίζονται 

7. Ενθαρρύνετέ τους να δουν ότι όλα τα μέλη της ομάδας μπορούν να ηγηθούν στον 

τομέα τους, ακόμη και αν δεν έχει οριστεί ο επικεφαλής του έργου. 

 
 
 
 
 
 

μικρές ομάδες και να 
οργανώσουν τις 
φάσεις εργασίας τους 
στο Trello, το οποίο 
είναι ένα εργαλείο 
διαχείρισης έργου / 
γραφείου. Αυτός είναι 
ένας πολύ καλός 
τρόπος για να 
αναλύσετε μια 
πολύπλοκη εργασία 
βήμα προς βήμα και 
να παρακολουθείτε το 
επίπεδο και το χρονικό 
πλαίσιο ολοκλήρωσής 
της. 
 
Ο διδάσκων/ 
εκπαιδευτής μπορεί να 
δείξει στους 
εκπαιδευόμενους ένα 
πρότυπο διαχείρισης 
εργασιών, βάσει του 
οποίου θα 
δημιουργήσουν τα 
δικά τους πρότυπα: 
 
https://trello.com/b/n8
MAowtt/project-
management 
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25 
λεπτά 

Ποιο είναι το στυλ ηγεσίας σας; 

1. Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν μεμονωμένα το 

ερωτηματολόγιο ηγεσίας για να προσδιορίσουν το στυλ ηγεσίας τους (Έντυπο 2). 

Εξηγήστε ότι υπάρχουν πολλά στυλ, αλλά αυτό το μοντέλο επικεντρώνεται σε 

τέσσερις κοινές προσεγγίσεις ηγεσίας 

2. Εξηγήστε ότι η γνώση του στυλ ηγεσίας τους μπορεί να τους βοηθήσει να γίνουν 

καλύτεροι ηγέτες στο σχολείο, στην κοινότητα ή στην εργασία. Ειδικότερα, τους 

βοηθά να καταλάβουν πώς παίρνουν αποφάσεις και πώς μπορούν να 

προσαρμόσουν το στυλ τους για να συνεργαστούν καλύτερα με τους άλλους 

3. Ανάλογα με τον συνδυασμό των αριθμών, οι συμμετέχοντες θα βρουν το στυλ τους 

σε μια κατηγορία περισσότερο από μια άλλη - χρησιμοποιήστε τον πίνακα 

αποτελεσμάτων στην Παρουσίαση διαφάνειας 4  για να τους βοηθήσετε να 

αναγνωρίσουν το στυλ τους 

4. Εξηγήστε ότι τα στυλ αλληλοκαλύπτοναι και τα άτομα είναι απίθανο να ενταχθούν 

πλήρως σε ένα στυλ. Το στυλ ηγεσίας σας μπορεί να αλλάξει ανάλογα με το σενάριο 

στο οποίο βρίσκεστε 

5. Εξηγήστε ότι ανεξάρτητα από το στυλ ηγεσίας τους, είναι πάντα σημαντικό να 

επιδεικνύουν συμμετοχική συμπεριφορά και να διασφαλίζουν ότι όλα τα μέλη της 

ομάδας της οποίας ηγούνται, αισθάνονται ότι υποστηρίζονται και εκτιμούνται. 

Εξηγήστε ότι αυτό είναι βασικό χαρακτηριστικό του καλού ηγέτη σε οποιαδήποτε 

περίσταση, αλλά ότι στο χώρο εργασίας, είναι ζωτικής σημασίας για το ηθικό και την 

απόδοση της ομάδας 

6. Όταν οι συμμετέχοντες έχουν τα αποτελέσματά τους, παροτρύνετέ τους  να 

συζητήσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του στυλ ηγεσίας τους 

7. Μπορούν να σκεφτούν κάτι που θα μπορούσαν να προσπαθήσουν να κάνουν 

περισσότερο ή λιγότερο για να κάνουν την προσέγγισή τους πιο αποτελεσματική; 

8. Αφού εξετάσουν το στυλ ηγεσίας τους, παρουσιάστε διαφορετικά σενάρια εργασίας 

στην τάξη στην Παρουσίαση διαφάνειας 5 

9. Ρωτήστε αν οι συμμετέχοντες πιστεύουν ότι το στυλ ηγεσίας τους θα λειτουργούσε 

σε αυτά τα σενάρια 

Έντυπο 2 

Παρουσίαση 

διαφάνειας 4 

Παρουσίαση 

διαφάνειας 5 

 

https://docs.google.com/document/d/1I4M4Eg9cG1wFMCLASrofdb8n6F7YYCQGBS6EDLmodOQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/11HRoXcQgJ50AfQKQSVX4DqOU5eXVaFhF5te13Sx_fq4/edit#slide=id.ga06feb9fdd_0_29
https://docs.google.com/presentation/d/11HRoXcQgJ50AfQKQSVX4DqOU5eXVaFhF5te13Sx_fq4/edit#slide=id.ga06feb9fdd_0_29
https://docs.google.com/document/d/1I4M4Eg9cG1wFMCLASrofdb8n6F7YYCQGBS6EDLmodOQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/11HRoXcQgJ50AfQKQSVX4DqOU5eXVaFhF5te13Sx_fq4/edit#slide=id.ga06feb9fdd_0_29
https://docs.google.com/presentation/d/11HRoXcQgJ50AfQKQSVX4DqOU5eXVaFhF5te13Sx_fq4/edit#slide=id.ga06feb9fdd_0_29
https://docs.google.com/presentation/d/11HRoXcQgJ50AfQKQSVX4DqOU5eXVaFhF5te13Sx_fq4/edit#slide=id.ga06feb9fdd_0_38
https://docs.google.com/presentation/d/11HRoXcQgJ50AfQKQSVX4DqOU5eXVaFhF5te13Sx_fq4/edit#slide=id.ga06feb9fdd_0_38
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● Υπάρχουν καταστάσεις στις οποίες ένα άλλο στυλ θα ήταν πιο 

αποτελεσματικό; 

● Ποια είναι τα οφέλη κάθε στυλ σε αυτά τα σενάρια; 

10. Το κλειδί για την ηγεσία είναι να είστε σε θέση να αξιολογείτε μια κατάσταση και να 

προσαρμόζετε το στυλ σας όταν χρειάζεται 
 

  

20 
λεπτά 

Επόμενα βήματα - παρουσίαση ιδεών σε βίντεο (με χρήση Loom) 

Ολοκληρώστε το μάθημα ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες να βάλουν τις ηγετικές τους 

δεξιότητες σε δράση εκτός της τάξης: 

● μέσω εθελοντισμού / συμμετοχής σε κοινωνικές δράσεις 

● μέσω της ηγεσίας ενός έργου στο σπίτι ή σε μία εξωσχολική δραστηριότητα 

● με το γίνουν μέντορες (εντός ή εκτός σχολείου) 

● με το γίνουν πρωταθλητές LifeSkills 

● Παρακολουθώντας στο διαδίκτυο βίντεο από ομιλίες διαφορετικών ηγετών, π.χ. 

πολιτικών, επιχειρηματιών, ώστε να μπορούν να περιγράψουν και να 

προσδιορίσουν διαφορετικά στυλ και να μάθουν πώς να προσαρμόζουν το δικό τους 

στυλ ηγεσίας σε διαφορετικές καταστάσεις 

Εξηγήστε ότι η ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων και η άσκηση ηγετικών ρόλων είναι θετικά 

στοιχεία που θα πρέπει να συμπεριλάβετε στο βιογραφικό και τη συνοδευτική επιστολή σας 

και θεωρούνται καλή εμπειρία για τον εργασιακό χώρο. 

 

Ενθαρρύνετε κάθε συμμετέχοντα να θέσει έναν στόχο SMART για το τι θα μπορούσε να 

κάνει στη συνέχεια για να βελτιώσει ή να εξασκήσει τις ηγετικές του δεξιότητες 

 

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να παρουσιάσουν τις ιδέες και τους στόχους τους σε ένα 

σύντομο βίντεο μέγιστης διάρκειας 1 λεπτού, καταγράφοντας τον εαυτό τους μέσω Loom. 

Smartphone ή tablet 
για τη δημιουργία 
βίντεο 

- οι εκπαιδευόμενοι θα 
εξοικειωθούν με 
τεχνικές δημιουργίας 
παρουσιάσεων βίντεο 
και θα μάθουν τις 
λειτουργίες και τη 
χρήση του Loom, η 
οποία είναι μια 
εξαιρετική εφαρμογή 
για τη δημιουργία 
βίντεο 
 
https://www.loom.com/ 
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Διαχείριση άγχους - Πρότυπο ψηφιακού μαθήματος CLIL 
 

Αυτή η ενότητα ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν την έννοια της διαχείρισης του άγχους, να αναγνωρίσουν πώς ο νους επηρεάζει την αντίληψη 
του άγχους και να εξασκήσουν δεξιότητες αντιμετώπισης του στρες.  

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Μέχρι το τέλος του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση: 

● να δημιουργήσουν SMART στόχους διαχείρισης άγχους. 

● να απαριθμούν και να περιγράφουν κοινούς στρεσογόνους παράγοντες. 

● να αναγνωρίζουν τα σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα του άγχους. 

● να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες στρατηγικές για τη διαχείριση του άγχους που αντιμετωπίζουν.  

● να αναπτύσσουν ψηφιακές δεξιότητες. 

 

Συνολικός χρόνος συνεδρίας: 2 ώρες και 30 λεπτά 

 

Χρόνος Δραστηριότητα Υλικά 
Ψηφιακές Δεξιότητες 

που εξασκήθηκαν 
και  αποκτήθηκαν  

10 
λεπτά 

Εισαγωγή στη διαχείριση του άγχους 

Οδηγίες 

1. Όλοι στέκονται σε έναν κύκλο και ένας κρατά μια μπάλα. 

2. Την πετάει σε κάποιον άλλο και πρέπει να θυμάται σε ποιον την πέταξε. 

3. Ο επόμενος την πετάει σε κάποιον που δεν πήρε ακόμα την μπάλα και πρέπει 
να θυμάται σε ποιον την πέταξε. 

4. Το τρίτο άτομο την πετάει σε κάποιον που δεν πήρε ακόμη τη μπάλα και 
πρέπει να θυμάται σε ποιον την πέταξε. 

5. Αυτό συνεχίζεται έως ότου όλοι να πάρουν την μπάλα και τελικά καταλήγουν 
στο άτομο που ξεκίνησε πρώτο. 

6. Το μοτίβο επαναλαμβάνεται (κάθε άτομο την πετάει πάντα στο ίδιο άτομο) 
μέχρι να μπορεί να το θυμηθεί εύκολα.  

● Μικρές μπάλες 
(μία μπάλα για 
κάθε μέλος της 
ομάδας).  

N/A 
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7. Μόλις η ομάδα απομνημονεύσει το μοτίβο, εισάγετε περισσότερες μπάλες στο 
ίδιο μοτίβο, με το πρώτο άτομο να πετάει μια μπάλα, μετά μια άλλη, στο ίδιο 
άτομο, το οποίο στη συνέχεια πετά τις μπάλες στο επόμενο άτομο. 

8. Εάν οι μπάλες πέσουν, πάρτε τις και συνεχίστε το μοτίβο μέχρι οι 
εκπαιδευόμενοι να μην μπορούν να συνεχίσουν από τα γέλια, ή μέχρι να 
περάσουν περίπου πέντε λεπτά. 

 

15 
λεπτά 

Ακολουθεί καταιγισμός ιδεών (brainstorming) και συζήτηση 

● Καταιγισμός ιδεών: ζητήστε από τους συμμετέχοντες να εισάγουν στα τηλέφωνα ή 
τάμπλετ τους τρεις λέξεις που περιγράφουν καλύτερα την προηγούμενη 
δραστηριότητα (χρησιμοποιώντας τη διαφάνεια “work cloud”  του Mentimeter).  

● Ζητήστε από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν την πιο σημαντική λέξη και να την 
αναπτύξουν, εξηγώντας γιατί είναι σημαντική για αυτούς (χρησιμοποιώντας τη 
διαφάνεια “open ended” του Mentimeter).  

● Συζήτηση για τους δύο σκοπούς: 

● Ενσυνειδητότητα - Η ενσυνειδητότητα συνεπάγεται το να ζούμε το παρόν και να 
μην παραμένουμε στο παρελθόν ή να ανησυχούμε για το μέλλον. Συνειδητά 
δίνοντας προσοχή στο παρόν, ζούμε τη ζωή στο έπακρο. 

● Κατά τη δραστηριότητα, τα μέλη της ομάδας ήταν απίθανο να 
σκέφτονται κάτι άλλο. 

● Πολυδιεργασία (Multitasking) - Η ικανότητα πολλαπλών εργασιών είναι ένας 
μύθος. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να «κάνουν ταχυδακτυλουργία» 
πολλαπλών εργασιών με επιτυχία, αλλά κανείς δεν μπορεί να κάνει πολλά 
πράγματα ταυτόχρονα, καθώς μπορεί να κάνει ένα πράγμα κάθε φορά. 

● Συζητήστε πόσο εύκολη ήταν η δραστηριότητα με μια μπάλα αντί 
για πολλές. 

Mentimeter  

- Διαφάνεια 1: work 
cloud 

- Διαφάνεια 2: open 
ended 

- οι εκπαιδευόμενοι θα 
μοιραστούν τις 
απαντήσεις και τις 
απόψεις τους με την 
ομάδα 
χρησιμοποιώντας το 
Mentimeter` θα έχουν 
πρόσβαση στο 
Mentimeter και θα 
καταγράφουν τις 
απαντήσεις τους στα 
κινητά τους, τάμπλετ ή 
φορητούς 
υπολογιστές. Οι 
συλλογικές 
απαντήσεις τους θα 
εμφανιστούν αμέσως 
στην κύρια οθόνη που 
προβάλλεται στην 
τάξη, με αυτόν τον 
τρόπο όλοι θα 
μπορούν να βρουν τις 
πληροφορίες που 
έχουν μοιραστεί οι 
συνάδελφοί τους. 
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15 
λεπτά 

Κουίζ - Αναγνωρίζοντας το επίπεδο άγχους  

1. Δείξτε το σύντομο κουίζ και εξηγήστε ότι  δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασμένες 
απαντήσεις σε κάθε ερώτηση.  

2. Όταν ολοκληρώσετε, εμφανίστε τη σύνοψη απαντήσεων στην οθόνη και ζητήστε 
από τους συμμετέχοντες να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν με τις απαντήσεις, 
ειδικά αν χρησιμοποιείτε κουίζ φόρμας Google. Εάν όχι, ρωτήστε τους 
συμμετέχοντες εάν συμφωνούν με τις απαντήσεις.  

https://www.bemindfu
lonline.com/test-your-
stress/ 

 

Ή ένα κουίζ φόρμας 
google 

(Κουίζ) 

- Οι εκπαιδευόμενοι 
θα είναι πιο 
εξοικειωμένοι με το 
διαδικτυακό κουίζ και 
με τη δυνατότητα 
ανάλυσης στατιστικών 
των απαντήσεων τους, 
ειδικά στην περίπτωση 
του κουίζ φόρμας 
Google.   

15 
λεπτά 

Φύλλο εργασίας στρεσογόνων παραγόντων 

● Κάθε συμμετέχων λαμβάνει μια λίστα με πολλές καταστάσεις που προκαλούν 
δυσφορία ή ευάγχος. Ο εκπαιδευτής γράφει στο διάγραμμα «αυτό προκαλεί άγχος» 
και «αυτό δεν προκαλεί άγχος», εξηγώντας τα χαρακτηριστικά και των δύο τύπων.  

● Ζητείται από τους συμμετέχοντες να δώσουν προτεραιότητα στην απάντησή τους 
χρησιμοποιώντας το Scale (χρησιμοποιώντας απευθείας τις δηλώσεις) ή τις 
διαφάνειες Ranking Mentimeter (χρησιμοποιώντας πινακίδες).  

Παρουσίαση των καταστάσεων δυσφορίας και ευάγχους.  

+ Mentimeter   

Διαφάνεια 1: Ranking 
ή Scale Slide 
(καλύτερη από την 
Scale).  

+ Power point 
(διαφάνειες 2, 3 και 4) 

- οι εκπαιδευόμενοι θα 
μοιραστούν τις 
απαντήσεις και τις 
απόψεις τους με την 
ομάδα 
χρησιμοποιώντας το 
Mentimeter.  

15 
λεπτά 

Ανιχνευτής στρεσογόνων παραγόντων 

● Κάθε συμμετέχων θα λάβει ένα ερωτηματολόγιο για να συμπληρώσει την 
προσωπική του εμπειρία σχετικά με το άγχος. Ζητείται επίσης να κοινοποιήσουν σε 
ομάδες τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου.  

Οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν με όλες τις άλλες ομάδες ένα γενικό συμπέρασμα. 

Εκτυπώσιμο φύλλο 
εργασίας 

N/A 

  

https://www.bemindfulonline.com/test-your-stress/
https://www.bemindfulonline.com/test-your-stress/
https://www.bemindfulonline.com/test-your-stress/
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20 
λεπτά 

Παιχνίδια ρόλων 

Τα παιχνίδια ρόλων σε διάφορες καταστάσεις διδάσκουν στα μέλη πολύτιμες δεξιότητες 
διαχείρισης άγχους. Οι παρατηρητές θα δουν πώς να χειριστούν μια κατάσταση που προκαλεί 
θυμό, ενώ οι παίκτες ρόλων θα μάθουν πώς να ελέγχουν τα συναισθήματά τους.  

Βήματα: 

● Χωρίστε την ομάδα σε παρατηρητές και ηθοποιούς. Συνήθως χρειάζονται μόνο δύο 
ηθοποιοί. 

● Οι ηθοποιοί θα κάνουν ένα σκετς, το οποίο μπορεί να βασίζεται στην αναπαράσταση 
μιας πραγματικής κατάστασης που έκανε ένα από τα μέλη της ομάδας να θυμώσει 

● Οι ηθοποιοί πρέπει να είναι ενήμεροι για το σκετς και τα λόγια τους. Τα λόγια δεν πρέπει 
να απομνημονεύονται` το βασικό είναι να έχουμε μια ιδέα για το τι να πούμε ή πώς να 
ανταποκριθούμε. 

● Ένας ηθοποιός πρέπει να παίξει τον διώκτη. Ο ρόλος του είναι να λέει ή να κάνει 
πράγματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν θυμό στον άλλο ηθοποιό. 

● Ο άλλος ηθοποιός πρέπει να παίξει το θύμα. Ο ρόλος του είναι να ανταποκρίνεται στο 
άλλο άτομο, ενώ ταυτόχρονα παρατηρεί πώς αισθάνεται όταν δέχεται επίθεση, 
κατηγορείται, υποτιμάται ή παρεξηγείται από το άλλο άτομο. 

● Οι παρατηρητές πρέπει να κρατούν σημειώσεις καθώς παρακολουθούν το σκετς. 

N/A N/A 

15 
λεπτά 

Ακολουθεί καταιγισμός ιδεών (brainstorming) και συζήτηση 

● Μετά το παιχνίδι ρόλων, οι παρατηρητές μπορούν να μοιραστούν τις σημειώσεις 
τους με την ομάδα ενώ οι ηθοποιοί μπορούν να μοιραστούν τα συναισθήματά τους 
για αυτό που βίωσαν. Η ομάδα θα πρέπει στη συνέχεια να καταλήξει στο 
συμπέρασμα για το πώς θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί καλύτερα η κατάσταση και 
να κάνει κάποιες γενικεύσεις για το πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν παρόμοιες 
καταστάσεις στο μέλλον. 

Παρουσίαση όσων συμβαίνουν πίσω από τα παρασκήνια.  

Power point 
(διαφάνειες 5 έως 9) 

N/A 

30 
λεπτά 

Αντιμετώπιση του στρες - Τεχνικές αντιμετώπισης 

● Εμφάνιση παρουσίασης διαφάνειας 10 και εξηγήστε πώς λειτουργεί για τα 
προηγούμενα παραδείγματα.  

● Χωρίστε την τάξη σε ομάδες και ζητήστε τους να βρουν ένα σχέδιο που βοηθάει 
στην καλύτερη αντιμετώπιση των καταστάσεων άγχους.  

Ρωτήστε κάθε ομάδα πώς θα παρακολουθούσε το άγχος.   

Power point 
(διαφάνεια 10) 

Trello  

Οργανώστε τις 
εργασίες τους στο 
Trello 
(www.trello.com 
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10 
λεπτά 

Παρουσίαση βίντεο 

● Ολοκληρώστε την ενότητα ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν τις 
δεξιότητές τους έξω από την τάξη.  

● Οι συμμετέχοντες μπορεί να κληθούν να παρουσιάσουν τις ιδέες και τους στόχους 
τους.  

Βίντεο 

https://www.youtube.c
om/watch?v=cfsuose
6EaM 

 

N/A 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cfsuose6EaM
https://www.youtube.com/watch?v=cfsuose6EaM
https://www.youtube.com/watch?v=cfsuose6EaM
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Εκθέσεις πιλοτικών μαθημάτων 
 

Τηλεργασία & ευέλικτη εργασία 

 
Στις 28 Μαΐου 2021, ο Michele Petrone, ειδικός στη νομική διαχείριση των εργασιακών σχέσεων στη 
Δημόσια Διοίκηση (ΔΔ), με τη βοήθεια της Martina Imparato, μαθητευόμενης της EBIT, πρότεινε και 
πραγματοποίησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την "έξυπνη εργασία".  
Το μάθημα δομήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδυάζει τη μετάδοση του περιεχομένου με τη χρήση 
ψηφιακών εργαλείων. Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τη δομή του μαθήματος και τους στόχους 
που έθεσε ο εκπαιδευτής.  
 
Δομή και σκοποί του εκπαιδευτικού προγράμματος 
Το τρίωρο σεμινάριο, είχε ως στόχο να περιγράψει τις νομικές πτυχές που σχετίζονται με την ευέλικτη 
εργασία στην ιταλική δημόσια διοίκηση, προσπαθώντας παράλληλα να μεταφέρει κάποια ψηφιακή 
έννοια. 
Τα εργαστήρια που προτάθηκαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος ήταν χρήσιμα όχι μόνο για να 
υποστηρίξουν την επεξεργασία και την παράδοση του υλικού περιεχομένου, αλλά και για να 
προτείνουν στους συμμετέχοντες "νέες" μεθόδους αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και χρήσης 
καινοτόμων εργαλείων.  
 
Στόχοι 
1. Να αποκτήσετε λογιστικές-νομικές έννοιες σχετικά με το αντικείμενο του μαθήματος. 
2. Να κατακτήσουν τα ψηφιακά μέσα και εργαλεία (Kahoot!, Mentimeter) που χρησιμοποιούνται κατά 
τη διάρκεια του μαθήματος. 
3. Να αποκτήσει συγκεκριμένο νομικό λεξιλόγιο στα αγγλικά.  
Λαμβάνοντας υπόψη την επέκταση της απλουστευμένης έξυπνης εργασίας στη ΔΑ, το μάθημα 
παρείχε χρήσιμες ενδείξεις για τις οργανωτικές και διαχειριστικές υποχρεώσεις που αφορούν τη 
σωστή διαχείριση της απλουστευμένης ευέλικτης εργασίας σε όλους τους τομείς της Δημόσιας 
Διοίκησης. 
 
Εκτός από την παράταση της διάρκειας της έκτακτης υγειονομικής ανάγκης έως τις 31 Ιουλίου 2021, 
που διατάχθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 21 Απριλίου 2021, σχολιάστηκαν 
οι λεπτομέρειες σχετικά με την απλουστευμένη ευέλικτη εργασία, τις υποχρεώσεις των διευθυντών, 
τα δελτία σίτισης, τις υπερωρίες, τις ωριαίες άδειες και τις ζώνες. Όπως και οι γονικές άδειες και οι 
εύθραυστοι εργαζόμενοι, που προβλέπονται από τα νομοθετικά διατάγματα 30/2021 και 41/2021, 
αντίστοιχα. 
Ειδικότερα, επισημάνθηκαν οι υποχρεώσεις των επιμέρους τομέων της ΠΣ σε περίπτωση τόσο 
υιοθέτησης όσο και μη υιοθέτησης του Οργανωτικού Σχεδίου για την ευέλικτη εργασία (POLA), 
συμπεριλαμβανομένων των πτυχών που σχετίζονται με το ποσοστό των εργαζομένων που πρέπει 
να διατεθεί για έξυπνη εργασία, που ρυθμίζεται από το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 56 στις 30 
Απριλίου 2021. 
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, προτάθηκε επίσης μια υπόθεση ατομικών συμφωνιών για την 
απόδοση στην ευέλικτη εργασία.  
 
Ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν: 
χρησιμοποιήθηκε στην αρχή για την αξιολόγηση των αρχικών βασικών γνώσεων των 
συμμετεχόντων και ξανά στο τέλος του μαθήματος. 
Mentimeter: χρησιμοποιήθηκε για τη λήψη συνολικής ανατροφοδότησης σχετικά με το μάθημα και 
τον προσδιορισμό του επιπέδου ικανοποίησης από το μάθημα (συνολική μέση βαθμολογία 4,5)  
 
Ανάπτυξη μαθημάτων: πλεονεκτήματα και αδυναμίες 
Το μάθημα παρακολούθησαν 7 συμμετέχοντες.  
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Δυνατά σημεία 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, όλοι οι συμμετέχοντες ενδιαφέρθηκαν και συμμετείχαν- σημάδι 
ότι τα αμιγώς νομικά ζητήματα που τέθηκαν στα αγγλικά, πλαισιωμένα από καινοτόμα ψηφιακά 
εργαλεία, μπορούν να γίνουν αντιληπτά με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια. Με 
άλλα λόγια, το θέμα γίνεται πιο κατανοητό και η σύνδεση μεταξύ του ψηφιακού εργαλείου και της 
γλώσσας είναι σχετική- γεγονός που ωθεί ακόμη και τους πιο αποθαρρημένους να δεσμευτούν και 
να ξεπεράσουν τα όριά τους. Αυτό κατέστησε δυνατή τη διεξαγωγή μικρών διαδικτυακών 
εργαστηρίων κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
φάνηκε ξεκάθαρα ότι μετά από κάποια σκαλωσιά οι εκπαιδευόμενοι άρχισαν να οδηγούνται στο 
θέμα. 
Οι προηγούμενες γνώσεις των συμμετεχόντων σχετικά με το νομικό περιεχόμενο τους βοήθησαν να 
προωθήσουν τις πρόσθετες γνώσεις του περιεχομένου, αλλά κυρίως τους βοήθησαν στην απόκτηση 
εκτεταμένου νομικού αγγλικού λεξιλογίου.   
 
Αδυναμίες 
Παρά τον ενθουσιασμό των συμμετεχόντων, είναι απαραίτητο να τονιστεί η επιμονή του "φόβου του 
λάθους". Αυτό προκαλεί ψυχολογικούς μηχανισμούς αυτοάμυνας που συγκρατούν την 
πρωτοβουλία, καθώς και τον ψηφιακό πειραματισμό, και μπορεί ακόμη και να προκαλέσουν 
απόρριψη του ίδιου του ψηφιακού εργαλείου.  
Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του μαθήματος πραγματοποιήθηκε ένα αρχικό ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης του θέματος με τη χρήση του Kahoot! Παρά τον αρχικό δισταγμό, αυτοί οι "φόβοι" 
ξεπεράστηκαν και οι περισσότεροι από τους εκπαιδευόμενους πήραν αυτοπεποίθηση ότι μπορούν 
να εκφραστούν σε μια ξένη γλώσσα και να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία μαζί με άλλους 
συμμετέχοντες.  
 
Συμπεράσματα 
Συμπερασματικά, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η εφαρμογή της μεθοδολογίας Digital CLIL 
στους συμμετέχοντες που πλήττονται από το ψηφιακό χάσμα τους παρακίνησε να βελτιώσουν τις 
δεξιότητες και την αυτοπεποίθησή τους στη χρήση ψηφιακών εργαλείων. Το πιο σημαντικό είναι ότι 
τα ψηφιακά εργαλεία τους βοήθησαν σημαντικά να αποκτήσουν και να χρησιμοποιήσουν τεχνικό 
λεξιλόγιο στην ξένη γλώσσα.   
Αυτά είναι καλά αποτελέσματα, αλλά για να επιτευχθούν ήταν απαραίτητο να δομηθεί η συνεδρία 
σχολαστικά. Εξετάστε στρατηγικές για την "α ενοχοποίηση" της παράδοσης πιο σύνθετου 
περιεχομένου, ώστε να υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι παρουσίασης του ίδιου περιεχομένου.  

 

Το ψηφιακό CLIL στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό 

έργων και Διαχείριση 
 

Η μεθοδολογία Digital CLIL που κατατάσσεται στο πλαίσιο του έργου "Digital CLIL for All" 
δοκιμάστηκε από την Progeu σε ένα μάθημα που απευθύνεται σε Ιταλούς ενήλικες εκπαιδευόμενους 
και είναι αφιερωμένο στον σχεδιασμό και τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων.  
 
Διαχείριση μιας διαδικτυακής ψηφιακής τάξης CLIL 
 
Γιατί να διδάξετε το σχεδιασμό και τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων; 
Ο δημοσιονομικός προγραμματισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικονομική μεγέθυνση, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνοχή των κρατών μελών ρυθμίζεται από το Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο (ΠΔΠ), το οποίο καθορίζει τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού της ΕΕ για τα επόμενα 
επτά έτη.  
Για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει διάφορα είδη 
χρηματοδοτικών μέσων για τη στήριξη τομέων όπως: έρευνα και καινοτομία, ψηφιακή οικονομία, 
ανάπτυξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, δράσεις για το κλίμα και το περιβάλλον, μεταφορές, 
εργασία, κοινωνική ένταξη, εκπαίδευση και κατάρτιση.  
Επομένως, οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί σε ολόκληρη την 
Ευρώπη μπορούν να βασίζονται στη στήριξη που παρέχουν τα ταμεία της ΕΕ για την 
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προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της καινοτομίας σε 
πολλούς τομείς.  
Ωστόσο, τα τελευταία στοιχεία1 δείχνουν μεγάλη ανομοιογένεια μεταξύ των κρατών μελών όσον 
αφορά την πραγματική χρήση των κεφαλαίων αυτών και γενικά παρατηρείται αργός ρυθμός 
ενσωμάτωσης. Η Ιταλία, για παράδειγμα, συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τις χειρότερες 
επιδόσεις. Κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο βρίσκονται επίσης οι Κάτω Χώρες, η Βουλγαρία, η 
Ρουμανία, η Μάλτα, η Σλοβακία, η Ισπανία και η Κροατία. 
 
Αυτό σημαίνει ότι, ειδικά σε αυτές τις χώρες, πάρα πολλοί πόροι που έχουν διατεθεί για το 
συλλογικό όφελος εξακολουθούν να μην χρησιμοποιούνται. Πρόκειται για ευκαιρίες 
χρηματοδότησης των οποίων η ύπαρξη μερικές φορές αγνοείται, των οποίων η πραγματική συμβολή 
συχνά δεν γίνεται αντιληπτή ή των οποίων η διαχείριση είναι ανεπαρκής. 
 
 Τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί το επάγγελμα του εμπειρογνώμονα ευρωπαϊκής 
χρηματοδότησης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση προσκλήσεων υποβολής 
προτάσεων και την υποβολή σχεδίων για λογαριασμό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, με στόχο την 
πρόσβαση σε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Πρόκειται για ένα ανερχόμενο επάγγελμα που μπορεί να 
κάνει τη διαφορά. Ωστόσο, η δημόσια διοίκηση, οι επιχειρηματίες και οι ενώσεις θα πρέπει επίσης 
να αυξήσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα ευρωπαϊκά κονδύλια και την ικανότητά τους να έχουν 
πρόσβαση και να τα διαχειρίζονται, προκειμένου να ξεκινήσουν πρωτοβουλίες με υψηλή οικονομική 
και κοινωνική αξία, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεπώς, υπάρχει επιτακτική 
ανάγκη να αναπτυχθούν δεξιότητες στον τομέα αυτό.  
 
Γιατί να δομήσετε ένα μάθημα ευρωπαϊκού σχεδιασμού και διαχείρισης έργων με τη χρήση 
του Digital CLIL; 

Όπως αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές, η μεθοδολογία Digital CLIL αποτελεί σημαντικό 
διδακτικό εργαλείο για την ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων. Για όσους φιλοδοξούν να γίνουν 
εμπειρογνώμονες στα ταμεία της ΕΕ και διαχειριστές έργων, τόσο οι γλωσσικές όσο και οι 
ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν βασικά στοιχεία. 
 
Σε ένα διακρατικό πλαίσιο εργασίας υπάρχουν απαιτήσεις για: 
- να επικοινωνούν και να διαμεσολαβούν με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες, 
- να κατανοούν και να παράγουν τεκμηρίωση σε ξένη γλώσσα, 
- να χρησιμοποιούν πρότυπα και επίσημες διαδικτυακές πλατφόρμες, 
- να εφαρμόζουν μορφές εξ αποστάσεως συντονισμού με τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών και 
πλατφορμών. 
Ως εκ τούτου, η εκμάθηση των τεχνικών για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση έργων που 
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ταυτόχρονη ανάπτυξη διατομεακών δεξιοτήτων 
αποτελεί ανεκτίμητο πλεονέκτημα.  
 
Πώς να δομηθεί ένα μάθημα ευρωπαϊκού σχεδιασμού και διαχείρισης έργων με τη χρήση του 
Digital CLIL; 
Η κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19 και τα επακόλουθα μέτρα περιορισμού έχουν 
μεταμορφώσει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται η κατάρτιση, η οποία έχει μετακινηθεί κατά 
κύριο λόγο στο διαδίκτυο. Τον τελευταίο χρόνο αυξήθηκε ο αριθμός των μαθημάτων που 
πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως με τη χρήση ψηφιακών πλατφορμών. Όμως, όπως εξηγήθηκε 
παραπάνω, το γεγονός και μόνο της μεταφοράς ενός μαθήματος στο διαδίκτυο δεν καθορίζει την 
αποτελεσματική εφαρμογή της μεθοδολογίας Digital CLIL. Πράγματι, είναι απαραίτητο να εξεταστούν 
οι 4 διαστάσεις που ορίζονται ως τα 4 Cs: περιεχόμενο, επικοινωνία, γνώση, κουλτούρα. 
 
Περιεχόμενο 
Το περιεχόμενο του μαθήματος καλύπτει: 

 
1https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/annual_2020/implementation_2020_re

port.pdf 

 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/annual_2020/implementation_2020_report.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/annual_2020/implementation_2020_report.pdf


46 

 
- τα βασικά εργαλεία της διαχείρισης του κύκλου του έργου και της προσέγγισης του λογικού 
πλαισίου, 
- Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και προγράμματα χρηματοδότησης 2021-2027, 
- στρατηγικός σχεδιασμός έργων, 
- διαμόρφωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση της δράσης. 
 
Επικοινωνία 
Η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε ήταν η αγγλική, δεδομένου ότι, αν και υπάρχουν 24 επίσημες 
γλώσσες στην ΕΕ, η πιο διαδεδομένη γλώσσα των οχημάτων παραμένει η αγγλική. Η γλώσσα ήταν 
τόσο το μέσο επικοινωνίας όσο και το αντικείμενο μάθησης. Πράγματι, τα μαθήματα περιλάμβαναν 
τη χρήση του γλωσσάριου διαχείρισης έργων και του γλωσσικού μητρώου που χρησιμοποιείται 
συμβατικά κατά τη σύνταξη μιας πρότασης έργου, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. 
Επιπλέον, η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε με δια δραστικό τρόπο, ώστε να τονωθεί η επικοινωνία 
με τον εκπαιδευτικό και μεταξύ των μαθητών. Στο χρονικό πλαίσιο, εξετάστηκε ο χώρος για τις 
παρεμβάσεις των μαθητών. Ως εκ τούτου, μετά την επεξήγηση κάθε θεωρητικής έννοιας, οι 
μαθητές καλούνταν πάντα να υποβάλουν ερωτήσεις ή απλώς να διατυπώσουν σχόλια. 
 
Το μάθημα περιλάμβανε επίσης ομαδικές ασκήσεις σε εικονικές αίθουσες, με τη χρήση των 
διαχωριστικών αιθουσών του Zoom. Αυτό επέτρεψε την εστίαση στην ομαδική εργασία, η οποία 
ενίσχυσε περαιτέρω τη χρήση της γλώσσας και της επικοινωνίας στο πλαίσιο μικρών ομάδων. Μια 
άλλη πτυχή που επέτρεψε την ανάπτυξη της επικοινωνιακής διάστασης ήταν η τελική παρουσίαση 
των αποτελεσμάτων που παρήγαγαν οι ομάδες εργασίας. Η ομαδική εργασία εντός των εικονικών 
δωματίων απαιτούσε επίσης από τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία, όπως 
κοινά φύλλα εργασίας (GoogleDocs).. 
 
Ο διαχωρισμός των ημερών κατάρτισης σε μια θεωρητική συνεδρία ολομέλειας με τον εκπαιδευτικό 
και σε ομαδικές συνεδρίες άσκησης υπό την καθοδήγηση των διδασκόντων αποτέλεσε τη 
στρατηγική σκαλωσιάς που επέτρεψε τη διαίρεση και την εμβάθυνση των θεμάτων, καθώς και 
ευκαιρίες άμεσης εφαρμογής τους στην πράξη. Μας επέτρεψε επίσης να παρακολουθούμε κάθε 
εκπαιδευόμενο πιο στενά και να διασφαλίζουμε ότι η πρόοδος προς τους εκπαιδευτικούς στόχους 
γινόταν από όλους. 
 
Γνώση 
Η μεθοδολογική προσέγγιση του μαθήματος σχεδιάστηκε για να διεγείρει την κριτική και 
δημιουργική σκέψη. Όπως και με την επικοινωνία, για την ανάπτυξη της γνωστικής διάστασης, 
διατέθηκε χρόνος για παρεμβάσεις των μαθητών. Σε αυτή την περίπτωση ζητώντας τους να 
προτείνουν πρακτικά παραδείγματα θεωρητικών εννοιών, να επαληθεύσουν την κατανόηση 
και να προκαλέσουν ο ένας τον άλλον. 
 
Η άμεση και συνεχής εμπλοκή των μαθητών από την αρχή έθεσε τις βάσεις για την οικοδόμηση 
μιας συζητητικής και ενθαρρυντικής ατμόσφαιρας με διαφορετικές απόψεις και ανταλλαγές 
εμπειριών μεταξύ όλης της τάξης, γεγονός που κατέστησε τη μαθησιακή πορεία πολύ ενεργητική. 
Οι ομαδικές συνεδρίες προσέφεραν τεράστια συμβολή στην ανάπτυξη των γνωστικών δεξιοτήτων, 
καθώς συνίσταντο σε μια βήμα προς βήμα σύλληψη μιας πρότασης έργου, ξεκινώντας από την 
ανάλυση του προβλήματος μέχρι τη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου και συνεκτικού σχεδίου 
δράσης. 
 
Πολιτισμός 
Η εστίαση στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό επέτρεψε στους εκπαιδευόμενους να εμβαθύνουν στις 
ευρωπαϊκές αξίες και πολιτικές, να αντιμετωπίσουν διακρατικά ζητήματα και να αναλύσουν τα 
διάφορα πλαίσια που ζωντανεύουν την Ευρώπη, ενισχύοντας έτσι ένα νοητικό μοντέλο ανοιχτό 
στην ποικιλομορφία και την πολυπολιτισμικότητα. 
 
Αξιολόγηση 
Η διαδραστική προσέγγιση επέτρεψε την τακτική ανατροφοδότηση των εκπαιδευομένων 
σχετικά με την πρόοδο της μάθησής τους. Η αξιολόγηση της μάθησής τους πραγματοποιήθηκε 
με την ευκαιρία της παρουσίασης του τελικού αποτελέσματος. Κάθε ομάδα κλήθηκε να παρουσιάσει 
την πρόταση έργου που ανέπτυξε με την υποστήριξη των καθηγητών σε όλη την τάξη και στο τέλος 
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κάθε παρουσίασης ο καθηγητής έκανε αξιολόγηση του περιεχομένου, της μεθόδου και της 
παρουσίασης. Τέλος, η συνολική μάθηση αξιολογήθηκε με ένα τεστ που δημιουργήθηκε με το 
Google Form και το Quilgo. 
 
Συμπέρασμα 
Τα μαθήματα κατάρτισης σχετικά με το σχεδιασμό και τη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων προκαλούν 
το ενδιαφέρον ενός πολύ διαφορετικού φάσματος ατόμων, τόσο από άποψη ηλικίας όσο και από 
άποψη υποβάθρου. Πράγματι, στην τάξη συμμετείχαν φοιτητές πανεπιστημίου, άνεργοι, μέλη 
ενώσεων, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και στελέχη της δημόσιας διοίκησης. Επομένως, ενώ σε 
επίπεδο περιεχομένου οι αρχικές γνώσεις ήταν σχετικά ομοιογενείς, σε γλωσσικό επίπεδο 
υπήρχε κάποια σημαντική διαφορά... Για να αμβλυνθεί το πρόβλημα και να εξασφαλιστεί η ένταξη 
και η συμμετοχή όλων, ήταν απαραίτητο να εφαρμοστεί κάποια εναλλαγή κωδίκων, δηλαδή η 
εναλλαγή μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης γλώσσας. 
 
Όσον αφορά την ψηφιακή πτυχή, δεν διαπιστώθηκαν ιδιαίτερα κρίσιμα ζητήματα. Για να αποφευχθεί 
η υπερφόρτωση των μαθητών, προτιμήθηκε η επιλογή μιας βασικής χρήσης ψηφιακών 
προγραμμάτων. Ωστόσο, μετά από ένα έτος πανδημίας κατά το οποίο η χρήση ψηφιακών συσκευών 
και εφαρμογών αυξήθηκε εκθετικά, όλοι οι μαθητές βρέθηκαν αρκετά άνετα στο ψηφιακό 
περιβάλλον. Ως εκ τούτου, στο μέλλον, θα μπορούσαμε να δοκιμάσουμε ένα ακόμη βήμα και να 
προτείνουμε τη χρήση πλατφορμών διαχείρισης έργων, όπως οι Microsoft Teams, Asana, Trello και 
παρόμοιες, για τη διεξαγωγή ομαδικών ασκήσεων και την αποτελεσματική προσομοίωση μιας 
ομάδας έργου. 
 
Συμπερασματικά, η εφαρμογή της μεθοδολογίας Digital CLIL σε ένα μάθημα που αποσκοπούσε 
στην κατάρτιση μελλοντικών διαχειριστών έργων και εμπειρογνωμόνων ευρωπαϊκών ταμείων 
αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματική και εκτιμήθηκε από τους εκπαιδευόμενους, καθώς 
επέτρεψε την ανάπτυξη και την ενίσχυση εκείνων των εγκάρσιων δεξιοτήτων που απαιτούνται σε 
αυτό το επάγγελμα. 
 

 

Διαπολιτισμική επάρκεια στο ψηφιακό CLIL 
 

Εισαγωγή 
Σήμερα, οι πολίτες κάθε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περισσότερο από ποτέ, γίνονται 
μάρτυρες του πώς η κινητικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών πληθυσμών έχει γίνει πολύ συνηθισμένη 
και ένας φυσιολογικός τρόπος ζωής. Η κινητικότητα του πληθυσμού δεν αναφέρεται μόνο στους 
μετανάστες και τη μετανάστευση λόγω φτώχειας και ανεργίας, εθνοτικών συγκρούσεων ή (σε 
ακραίες καταστάσεις) πολέμου. Η έννοια της κινητικότητας είναι ευρύτερη και αναφέρεται στην 
ανάγκη και τη διάθεση για μετακίνηση, αλλαγή, γνωριμία με νέους ανθρώπους, ανταλλαγή νέων 
εμπειριών, και δεν συνδέεται μόνο με την αγορά εργασίας και την ανεργία, αλλά και με την 
εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Γι' αυτό και η σχέση μεταξύ γλώσσας - πολιτισμού - ζωής - 
συμπεριφοράς έχει γίνει πιο στενή και πιο σημαντική. 
 
Οι περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί και ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων της UNESCO και του 
ΟΟΣΑ, αναγνωρίζουν την ανάγκη ενίσχυσης των δεξιοτήτων και των στάσεων των ενηλίκων του 
21ου αιώνα για διαπολιτισμική επικοινωνία. Με άλλα λόγια, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι 
προσεγγίσεις πρέπει να είναι σκόπιμα σχεδιασμένα ώστε να προωθούν την ανάπτυξη της 
διαπολιτισμικής επικοινωνιακής ικανότητας (ΔΕΑ) των ατόμων - η οποία αποτελείται από γνώσεις, 
δεξιότητες, στάσεις, αξίες και κριτική ευαισθητοποίηση. 
Η επικοινωνία, και επομένως η εκμάθηση και διδασκαλία γλωσσών, είναι απαραίτητη για την 
κινητικότητα των ατόμων. Η εκμάθηση γλωσσών δεν περιλαμβάνει μόνο την απόκτηση γραμματικών 
κανόνων και λεξιλογίου - είναι η διαδικασία απόκτησης επικοινωνιακής ικανότητας καθώς και η 
κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ο πολιτισμός, η συμπεριφορά και οι παραδόσεις επηρεάζουν 
μια γλώσσα. 
Το CLIL ενσωματώνει τέσσερα στοιχεία που προσδιορίζονται ως τα 4 Cs, όπου ο πολιτισμός 
αποτελεί τη βασική έννοια για τις άλλες τρεις πτυχές: το περιεχόμενο, την επικοινωνία και τη γνώση. 
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The 4Cs Framework (Griffiths, 2019 - Adapted from Coyle, Hood, & Marsh, 2010) 
 
Ο ρόλος της κουλτούρας, ενός από αυτά τα τέσσερα "Κ", αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση  όχι μόνο 
λόγω της ευέλικτης φύσης του CLIL και του φάσματος των πλαισιακών ταυτοτήτων του, αλλά κυρίως 
λόγω του ότι η σχέση μεταξύ κουλτούρας και μάθησης γενικά, και της εκμάθησης γλωσσών 
ειδικότερα, είναι ανοιχτή σε ερμηνείες και συζητήσεις. 
 
Ωστόσο, υπάρχουν πολυάριθμες ευκαιρίες για τη σύνδεση του περιεχομένου με τον πολιτισμό 
προκειμένου να επιτευχθούν αυτά τα σαφή οφέλη του CLIL: 
-οικοδομούν διαπολιτισμική γνώση και κατανόηση 
-ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπολιτισμικής επικοινωνίας 
-να παρέχουν ευκαιρίες μελέτης του περιεχομένου μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες 
 
Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης καθιέρωσε νέες κλίμακες στην 
πρόσφατη αναθεώρηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) 
(Συμβούλιο της Ευρώπης, 2018), σύμφωνα με τις οποίες οι διάφορες δεξιότητες χωρίζονται σε 
τέσσερις τύπους δραστηριοτήτων, δηλαδή: πρόσληψη, παραγωγή, αλληλεπίδραση και 
διαμεσολάβηση, και σε δύο ικανότητες: επικοινωνιακή γλωσσική ικανότητα και πολυγλωσσική και 
πολυπολιτισμική ικανότητα. 
Δεδομένου ότι δεν θέλουμε ο πολιτισμός να γίνει το "ξεχασμένο C", σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε 
ένα μάθημα με στόχο τη διδασκαλία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της διαπολιτισμικής ικανότητας 
μέσω της ψηφιακής μεθόδου CLIL.  
 
Προσέγγιση του μαθήματος 
Το μάθημα στοχεύει σε μαθητές με επίπεδο B2 του ΚΕΠΑ και περιλαμβάνει 60 ακαδημαϊκές ώρες. 
Το περιεχόμενό του σχετίζεται με τους ακόλουθους τομείς: προφορική και γραπτή επικοινωνία σε 
ξένες γλώσσες, στρατηγικές μάθησης και διδασκαλίας ενηλίκων, ψυχολογία, βασικές διαπολιτισμικές 
γνώσεις και κατανόηση. Γνώσεις για τη δια βίου μάθηση (LLL), διαπολιτισμικότητα και αξιοποίηση 
της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. 
 
Η μεθοδολογία Digital CLIL εφαρμόστηκε με σκοπό: 
-να δημιουργηθούν οι γνωστικές και πολιτισμικές παραδοχές που θα οδηγούσαν σε μια μαθησιακή 
προσέγγιση προς την κατεύθυνση της καινοτομίας και της ευελιξίας 
-να ενθαρρυνθούν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να είναι ανοιχτοί στην αλλαγή, τη δημιουργικότητα 
και την επίλυση προβλημάτων, που είναι δεξιότητες ευνοϊκές για την καινοτομία και εφαρμόσιμες σε 
ποικίλα επαγγελματικά και κοινωνικά πλαίσια 
-να επιτρέψει στους μαθητές να κατακτήσουν τα γνωστικά αντικείμενα και να αποκτήσουν μια καλή 
γενική κουλτούρα 

Context: Γενικό 

πλαίσιο 

Culture: 

Πολιτισμός 

Communication: 

Επικοινωνία 

Content: 

Περιεχόμενο 

Cognition: Γνώση 
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-να αναπτύξουν νέες στρατηγικές μάθησης: δεξιότητες διαμεσολάβησης, "κινητικότητα" μεταξύ ενός 
πολιτισμού και ενός άλλου 
-ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών μάθησης 
-να αναπτύξουν πολιτισμική επάρκεια και άνοιγμα στην Ευρώπη 
-προάγουν την επικοινωνία στις ξένες γλώσσες, ιδίως όσον αφορά τη διαμεσολάβηση και την 
κατανόηση άλλων πολιτισμών, αλλά και την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων 
-προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
Για να επιτύχουν αυτούς τους στόχους και τα αποτελέσματα, οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν την 
επικοινωνιακή προσέγγιση, τη διαπολιτισμική προσέγγιση, συμπεριλαμβανομένων πιο καινοτόμων 
μεθόδων, όπως η μικτή μάθηση, η ανεστραμμένη τάξη, η παιχνιδοποίηση, η συνεργατική μάθηση 
κ.λπ. Έμφαση δόθηκε στις διαδραστικές μεθόδους εκμάθησης ξένων γλωσσών. Ενσωματώθηκαν 
επίσης νεότερες μέθοδοι που βασίζονται στις αρχές των ΤΠΕ. 
 
Αξιολόγηση 
-Κάθε μάθημα βασίστηκε σε σαφείς μαθησιακούς στόχους, με έμφαση στην ανάπτυξη γνώσεων και 
δεξιοτήτων σχετικά με το περιεχόμενο της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
-Το περιεχόμενο και η γλωσσική μάθηση ενσωματώθηκαν μέσω του πλαισίου 4Cs, εστιάζοντας στην 
αλληλεπίδραση του περιεχομένου, της επικοινωνίας, της γνώσης και του πολιτισμού. 
-Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποίησαν μια σειρά από επίσημα και ανεπίσημα εργαλεία αξιολόγησης (π.χ. 
εργασίες, αναθέσεις, δειγματοληπτική εργασία στην τάξη, εργασία έργου). 
-Η κατάκτηση του περιεχομένου από τους μαθητές παρακολουθείτο με τη χρήση αναλυτικών 
ρουμπρίκων για την αξιολόγηση των διαμορφωτικών επιδόσεων σε διάφορες διαστάσεις. 
-Η γλώσσα του περιεχομένου αξιολογήθηκε για πραγματικό σκοπό σε πραγματικό πλαίσιο και η 
εστίαση είναι τόσο στην ακρίβεια όσο και στην ευχέρεια. 
-Οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνθηκαν να αναλάβουν την ευθύνη για τη δική τους αξιολόγηση μέσω 
δραστηριοτήτων αξιολόγησης από ομότιμους και διαφόρων εργαλείων αυτοαξιολόγησης.  
-Η πρόοδος των μαθητών ελέγχθηκε μέσω της σκαλωσιάς, δηλαδή της διάσπασης μιας εργασίας ή 
δραστηριότητας σε διαχειρίσιμα βήματα και της επίδειξης των δεξιοτήτων και των στρατηγικών που 
απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε βήματος. 
 
Ανατροφοδότηση μαθητών 
Ορισμένοι εκπαιδευόμενοι είχαν προβλήματα με το σταθερό πρόγραμμα μαθημάτων, λόγω άλλων 
προσωπικών ή εργασιακών υποχρεώσεων:  
-Το αφεντικό μου δεν με σέβεται ούτε καταλαβαίνει ότι χρειάζομαι την πρωινή βάρδια κάθε εβδομάδα 
για να μπορώ να παρακολουθώ τα μαθήματα,  
-Το να παίρνω το τρένο, να πηγαίνω στη δουλειά, και στη συνέχεια να μελετώ και να γράφω εργασίες 
για το σπίτι είναι πολύ απαιτητικό. 
-Οι περισσότεροι εκπαιδευόμενοι εκτίμησαν την εξατομικευμένη διδακτική προσέγγιση που 
χρησιμοποιήθηκε. Επίσης, εκτίμησαν την ύπαρξη μιας ζεστής, φιλόξενης μαθησιακής ατμόσφαιρας 
που τους έκανε να αισθάνονται πιο άνετα με το να κάνουν λάθη και τόνισαν την ανάγκη για ελκυστικά 
και παρακινητικά μαθήματα: 
-Πιστεύω επίσης ότι η σχέση με τον καθηγητή είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι αν είναι θετική και 
καλή, είμαι πιο πρόθυμος να παρακολουθήσω τα μαθήματα και δεν ντρέπομαι να κάνω ερωτήσεις- 
επιπλέον, εκτιμώ την εξατομικευμένη προσέγγιση - αν ο καθηγητής με αγνοούσε, μάλλον θα τα 
παρατούσα, 
-Είναι πρόβλημα αν ο δάσκαλος θα ήταν κακός ή αν η αλληλεπίδραση μέσα σε μια ομάδα θα ήταν 
δύσκαμπτη, αδιάφορη και δεν θα προσέφερε κοινωνικές ευκαιρίες. 
 
 

                        Ψηφιακό CLIL στον τουρισμό 
 

Γιατί τουρισμός; Τι περιλαμβάνει η μελέτη του τουρισμού; 
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, τα τελευταία χρόνια η τουριστική βιομηχανία 
έχει γίνει μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομικές δραστηριότητες στον κόσμο. Αποτελεί 
μάλιστα τη μεγαλύτερη πηγή εισοδήματος και ανάπτυξης για ορισμένες χώρες. 
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Ένας βασικός λόγος για να σπουδάσει κανείς τουρισμό είναι η αγάπη για τα ταξίδια και τον πολιτισμό 
και ό,τι σχετίζεται στενά με αυτά. Ο τομέας αυτός προσφέρει μια ευρεία αγορά εργασίας και οι 
επαγγελματίες του τουρισμού θα έχουν πάντα κάτι για να αφιερωθούν ή ακόμη και να ξεκινήσουν τη 
δική τους επιχείρηση από αυτήν. Ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρείες, προορισμοί, αξιοθέατα, 
μεταφορές, κρουαζιέρες, εκδηλώσεις, πάροχοι δραστηριοτήτων, εμπορικά κέντρα, ταξιδιωτικοί 
πράκτορες, ταξιδιωτικοί πράκτορες και πολλοί άλλοι μαζί αποτελούν μια τεράστια βιομηχανία. 
 
Οι άνθρωποι που αποφασίζουν να σπουδάσουν τουρισμό εισάγονται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων 
όπως η οικονομία, ο σχεδιασμός, η πολιτική, οι επιχειρήσεις, η οργάνωση εκδηλώσεων, η 
τροφοδοσία και η επιχειρηματική ανάπτυξη. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη απόκτησης γνώσεων στην 
ψυχολογία, στις τεχνικές κοινωνικής έρευνας, στην επικοινωνία και στη νομοθεσία.  
 
Είναι σαφές ότι ένας επαγγελματίας που επιθυμεί να ολοκληρώσει την κατάρτιση στον τουρισμό θα 
πρέπει να μιλάει τουλάχιστον δύο γλώσσες. Οι σπουδές στον τουρισμό συνεπάγονται άμεση επαφή 
με πελάτες κάθε είδους, οι οποίοι μπορούν να μιλούν αμέτρητες γλώσσες, γι' αυτό και είναι 
απαραίτητο να χειρίζεται κανείς τις πιο οικουμενικές γλωσσικές απαιτήσεις, όπως τα αγγλικά, τα 
γαλλικά, τα ιταλικά και τα πορτογαλικά. Όλοι οι φοιτητές τουριστικών σπουδών μαθαίνουν 
τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα. Παρ' όλα αυτά, όσο περισσότερες γλώσσες κατέχετε, τόσο 
μεγαλύτερες είναι οι ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, δεδομένου ότι ο τουρισμός είναι μια 
από τις καριέρες που συναλλάσσονται άμεσα με επισκέπτες από άλλες χώρες, οι γνώσεις που 
μπορείτε να αποκτήσετε για άλλους πολιτισμούς και τους ανθρώπους τους είναι ανεκτίμητες. 
 
Δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε τις ψηφιακές δεξιότητες, καθώς σε αυτή την ψηφιακή εποχή που 
ζούμε, ο τουριστικός τομέας βρίσκεται σε μια συνεχή διαδικασία μετασχηματισμού, εφαρμόζοντας 
κάθε είδους τεχνολογικές τάσεις στη βιομηχανία του. Η ψηφιοποίηση του τουρισμού οδηγεί σε 
καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Για παράδειγμα, 
τα συστήματα κρατήσεων, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι διαδικτυακές κριτικές, καθώς και η 
εστίαση στα δεδομένα, τη φήμη και την εικονική πραγματικότητα. Λόγω της ψηφιοποίησης, είστε σε 
θέση να μάθετε και να κατανοήσετε τόσα πολλά για τις ανάγκες, τις επιθυμίες, τις προτιμήσεις και τις 
συμπεριφορές των πελατών, έχετε περισσότερες επιλογές για να προσφέρετε υπηρεσίες και 
προϊόντα στους καταναλωτές, καθώς και αυξημένες ευκαιρίες διαφήμισης και προώθησης για την 
επιχείρησή σας. 
 
Ψηφιακό CLIL στον τουρισμό 
Το ψηφιακό CLIL σημαίνει την οικοδόμηση μιας μαθησιακής εμπειρίας στην οποία ενσωματώνονται 
γλωσσικές, ψηφιακές και επιστημονικές δεξιότητες, καθώς και η διαπολιτισμική κατανόηση. Όπως 
είδαμε προηγουμένως, οι ξένες γλώσσες και οι ψηφιακές δεξιότητες είναι απαραίτητες κατά τις 
σπουδές στον τουρισμό και το πεδίο του περιεχομένου που πρέπει να διδαχθεί είναι εξαιρετικά ευρύ. 
Ο τουρισμός αγκαλιάζει επίσης την ανάπτυξη των πολιτισμικών γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων 
των μαθητών σε δια δραστικά περιβάλλοντα. Λαμβάνοντας υπόψη αυτούς τους παράγοντες, η 
εφαρμογή του ψηφιακού CLIL στον τομέα του τουρισμού μπορεί να είναι εξαιρετικά επωφελής για 
όσους επιλέγουν να γίνουν επαγγελματίες σε αυτόν τον τομέα. 
 
Λεξικό που χρησιμοποιείται στην τουριστική βιομηχανία 
Η διακεκριμένη διεθνής διάσταση του τουρισμού επηρεάζει αναπόφευκτα το λεξιλόγιο που τον 
χαρακτηρίζει, το οποίο συχνά αποτελείται από διεθνισμούς, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι 
αγγλοσαξονικής προέλευσης, με ορισμένες εξαιρέσεις (γαλλικό ξενοδοχείο, maître, concierge κ.λπ.). 
Ωστόσο, πολύ συχνά πρόκειται για την αγγλική γλώσσα: η ίδια λέξη που ορίζει ολόκληρο τον τομέα, 
"τουρισμός", συναντάται στις κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες, με τις απαραίτητες προσαρμογές 
(όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες με εξαίρεση τη σλοβακική, την τσεχική, τη φινλανδική, την ουγγρική 
και την ισλανδική). Στο ισπανικό λεξικό, για παράδειγμα, ο τομέας που σχετίζεται με τα ταξίδια και 
τις μεταφορές είναι αυτός στον οποίο καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό αγγλισμών.  Για 
παράδειγμα, οι ακόλουθες λέξεις χρησιμοποιούνται ευρέως στον ξενοδοχειακό τομέα στην Ισπανία: 
all inclusive, amenities, booking, buffet, check-in, check-out, deluxe, suite, king-size, bungalow, 
camping, double, twin, front desk, rack , rack rate, late check-out, minibar, no show, on request, 
overbooking, room service, rooming list, release, Spa, VIP, κ.λπ.  
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Στο αεροδρόμιο σχεδόν οποιασδήποτε χώρας, όλοι περνάμε από το "Duty Free". Καλό θα ήταν να 
θυμηθείτε μια παραλλαγή της μητρικής γλώσσας για αυτό. Επίσης, υπάρχει έντονη παρουσία της 
αγγλικής γλώσσας στα ονόματα των ξενοδοχείων σε δημοφιλείς τουριστικές περιοχές, όπως Park, 
Garden, Palace.  
 
Το τουριστικό λεξιλόγιο αφομοιώνει μια ευρεία ορολογία από διάφορους τομείς (γεωγραφία, 
οικονομία, ιστορία της τέχνης κ.λπ.). Η τουριστική μικρογλώσσα είναι μια δέσμη αλληλένδετων 
μικρογλωσσών που χρησιμοποιούνται στα διάφορα πλαίσια μέσα στα οποία κινείται ο τουριστικός 
πράκτορας. 
 
Η χρήση τόσων πολλών νεολογισμών που προέρχονται από την ξένη γλώσσα στον τουριστικό τομέα 
μπορεί να διευκολύνει την εφαρμογή της μεθόδου CLIL, καθώς η εισαγωγή του περιεχομένου είναι 
ευκολότερη και συνδέεται άμεσα με το πραγματικό πλαίσιο. 
 
Εξυπηρέτηση πελατών 
Ανεξάρτητα από τον κλάδο του τουρισμού στον οποίο εργάζεστε, ξενοδοχείο, ταξιδιωτικό γραφείο, 
τουριστικό γραφείο, αεροδρόμιο κ.λπ. είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πρέπει να συναλλάσσεστε με 
πελάτες σε καθημερινή βάση. 
 
Το βασικό σημείο όλων των τουριστικών επιχειρήσεων είναι οι πελάτες τους-διότι η εξυπηρέτηση 
πελατών είναι ζωτικής σημασίας και ίσως το πιο σημαντικό καθήκον για την τουριστική βιομηχανία. 
Πολλές εταιρείες προσφέρουν το ίδιο είδος προϊόντος ή υπηρεσίας, αλλά αυτό που μπορεί να τις 
ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες είναι η ποιότητα και η εξυπηρέτηση πελατών που παρέχει το 
προσωπικό τους.  Οι περισσότερες από τις μεγάλες εταιρείες αναγνωρίζουν ότι ένας ικανοποιημένος 
πελάτης οδηγεί σε αύξηση των πωλήσεων, δημιουργεί περισσότερους πελάτες, βελτιώνει τη 
δημόσια εικόνα, παρέχει ένα ορισμένο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών, ενθαρρύνει το 
προσωπικό να αισθάνεται πιο ευτυχισμένο και να είναι πιο αποτελεσματικό στην εργασία του και 
εξασφαλίζει την αφοσίωση των πελατών που επιστρέφουν. 
 
Στην τουριστική βιομηχανία, οι επαγγελματίες πρέπει να συναλλάσσονται με τους πελάτες μέσω 
τηλεφώνου, πρόσωπο με πρόσωπο ή εγγράφως μέσω διαφορετικών καναλιών. Παρά την εφαρμογή 
νέων τεχνολογιών, όπως η Chabot ή η φωνητική αλληλεπίδραση που διευκολύνουν τη γρήγορη 
απάντηση στις συμβατικές ερωτήσεις, συχνά ο πελάτης απαιτεί ανθρώπινη αλληλεπίδραση. 
 
Για την καλή εξυπηρέτηση πελατών, είναι απαραίτητο να αναπτύξετε άριστες επικοινωνιακές 
δεξιότητες. Στη μεθοδολογία CLIL, η επικοινωνία είναι τόσο μια δραστηριότητα όσο και ένα εργαλείο. 
Ο συνδυασμός της ειδικής γλώσσας και της γνώσης της γλώσσας γενικά είναι πιο σημαντικός στον 
κόσμο του τουρισμού από ό,τι σε άλλους επαγγελματικούς τομείς, λόγω της μεγάλης συχνότητας 
των καθημερινών καταστάσεων που λαμβάνουν χώρα μεταξύ επαγγελματιών και πελατών (Clavi, 
2001). Η παράδοση του περιεχομένου στη γλώσσα-στόχο παρέχει συνεχή εξάσκηση στις σωστές 
γραμματικές δομές και στην εφαρμογή του λεξιλογίου σε συμφραζόμενα. Το CLIL προάγει την 
απόκτηση της γλώσσας πιο αποτελεσματικά και επιτρέπει στους μαθητές να επιτύχουν υψηλά 
επίπεδα ευχέρειας στη γλώσσα-στόχο χωρίς να θυσιάσουν τη γνώση του περιεχομένου του 
προγράμματος σπουδών. Μπορούμε να μάθουμε την παθητική φωνή παρέχοντας πληροφορίες 
στους τουρίστες, τη χρήση επιθέτων για την περιγραφή αξιοθέατων και σημείων ενδιαφέροντος ή να 
μάθουμε ερωτηματικούς τύπους ρωτώντας τους πελάτες για τις προτιμήσεις τους κατά τη σύνταξη 
ενός ταξιδιωτικού πακέτου.  
 
Διαφορετικοί τύποι σεναρίων αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός επαγγελματία και ενός πελάτη μας 
επιτρέπουν να σχεδιάσουμε δραστηριότητες που εμπλέκουν την εργασία σε ζεύγη, όπως η 
δημιουργία σύντομων διαλόγων- δίνοντας στους μαθητές ευκαιρίες να εξασκήσουν συγκεκριμένες 
δεξιότητες στη γλώσσα-στόχο. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αναπαραστήσουν 
μια διαδικασία check-in στο αεροδρόμιο ή στο ξενοδοχείο, να κάνουν ή να λάβουν ένα παράπονο, 
να ζητήσουν και να δώσουν οδηγίες και να παίξουν ρόλους μεταξύ ενός σερβιτόρου και ενός 
γευσιγνώστη κ.λπ. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βίντεο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και να 
οργανώσουμε ομαδικές συζητήσεις και αναλύσεις μελετών περίπτωσης. 
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Υποστήριξη ψηφιακών εργαλείων 
Είναι πάντα καλό να υποστηρίζετε τις τάξεις με τα ψηφιακά εργαλεία που είναι διαθέσιμα και πιο 
κατάλληλα για κάθε θέμα και εργασία. Μπορούν να κάνουν τα μαθήματα πιο διασκεδαστικά και να 
προσφέρουν στους μαθητές νέες ψηφιακές δεξιότητες. Μπορούμε να δημιουργήσουμε κουίζ 
περιεχομένου για συνεχή αξιολόγηση και άμεση ανατροφοδότηση (Socrativ, Mentimeter, Quizlet, 
Quizizz, Edpuzzle). Ορισμένες συνεργατικές πλατφόρμες (Edmodo, Kialo-Edu, Padlet) μπορούν να 
υποστηρίξουν την ομαδική εργασία, για παράδειγμα όταν αναλύουμε μελέτες περίπτωσης.  
Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραφής. Επίσημες επιστολές, συμπλήρωση 
κενών, φύλλα οδηγιών, εκθέσεις ή φυλλάδια. Για παράδειγμα, αναθέτοντας στους μαθητές την 
εργασία της δημιουργίας ενός φυλλαδίου για έναν τουριστικό προορισμό, μπορούμε να τους 
παρουσιάσουμε ένα εξαιρετικό διαδικτυακό εργαλείο - το Canva, το οποίο χρησιμεύει επίσης για τη 
δημιουργία παρουσιάσεων. 
 
Παρακάτω παρατίθεται ένα παράδειγμα εργασίας που συνδυάζει την ανάπτυξη γλωσσικών 
δεξιοτήτων (κατανόηση και έκφραση προφορικού και γραπτού λόγου), ψηφιακών δεξιοτήτων 
(δημιουργία παρουσίασης), γνωστικών δεξιοτήτων (κατανόηση περιεχομένου, ανάλυση, 
συλλογισμός και λήψη αποφάσεων) και εφαρμογή περιεχομένου-γνώσης (προβολή τουριστικού 
προορισμού): 
 
1. Εργαστείτε σε ομάδες των έξι ατόμων. 
2. Αναθέστε τους εξής ρόλους: δύο πάροχοι, δύο κριτές και δύο τουρίστες που σχεδιάζουν ένα ταξίδι.  
3. Επιλέξτε έναν ταξιδιωτικό προορισμό (ξενοδοχείο/εστιατόριο) στο διαδίκτυο. Τώρα, κοιτάζοντας 
τις φωτογραφίες και τα χαρακτηριστικά του τόπου που επιλέξατε... 
4. Οι δύο πάροχοι δημιουργούν ο καθένας μια γραπτή παρουσίαση του ξενοδοχείου/εστιατορίου 
τους.  
5. Με την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, οι δύο κριτές γράφουν ανεξάρτητες κριτικές.  
6. Τέλος, οι τουρίστες πρέπει να δώσουν τις εντυπώσεις τους σχετικά με τις γραπτές κριτικές και να 
επικοινωνήσουν στην ομάδα γιατί θα επέλεγαν τη μία ή την άλλη υπηρεσία που προσφέρουν οι 
πάροχοι.  
7. Στο τέλος της δραστηριότητας, οι δύο πάροχοι, λαμβάνοντας υπόψη τα θετικά και αρνητικά σχόλια 
που εκφράστηκαν τόσο από τους κριτικούς όσο και από τους τουρίστες, επιλέγουν τον καλύτερο 
τρόπο για να αποκτήσουν θετικές κριτικές, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσουν σε 
ενδεχόμενες αρνητικές. 
 
Η τουριστική βιομηχανία είναι πολύ καλή στο να συμβαδίζει με την τεχνολογική πρόοδο. Ένα 
παράδειγμα είναι η χρήση της τεχνολογίας QR code που έχει γίνει πανταχού παρούσα. Οι κωδικοί 
QR μπορούν να βρεθούν σε κόμβους μεταφορών, όπως αεροδρόμια, σιδηροδρόμους, σταθμούς 
λεωφορείων και λιμάνια. Χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την εμπειρία των τουριστών και να 
κάνουν ευκολότερη και πιο ουσιαστική την παροχή σχετικών πληροφοριών στον σωστό χρόνο και 
τόπο. Επίσης, βρίσκουμε κωδικούς QR σε διάφορα σημεία ενδιαφέροντος, σε πάρκα, ζωολογικούς 
κήπους, μουσεία κ.λπ. Τα ξενοδοχεία εφαρμόζουν επίσης αυτούς τους κωδικούς προκειμένου να 
βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους - οι κωδικοί QR χρησιμοποιούνται σε συστήματα κλειδώματος θυρών 
φροντίζοντας έτσι για την ασφάλεια των πελατών τους- μπορούν να διευκολύνουν τη διαδικασία 
check-in, μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για όλες τις υπηρεσίες του ξενοδοχείου. Σκανάροντας 
τον κωδικό QR, οι χρήστες ανακατευθύνονται στον ιστότοπο του ξενοδοχείου, στο ιστολόγιο ή σε 
άλλο πόρο, ο οποίος μπορεί να περιέχει πληροφορίες για εκδηλώσεις, συμβουλές για εστιατόρια, 
τοπικά αξιοθέατα και συστάσεις για δραστηριότητες. Αυτός είναι ένας απλός τρόπος για να αυξηθεί 
το επίπεδο εξυπηρέτησης των επισκεπτών σε ένα ξενοδοχείο και ταυτόχρονα να συνδεθεί ο 
επισκέπτης μέσω των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, όπως το ιστολόγιο του καταλύματος, το 
προφίλ στο Facebook, το Twitter και το Google+. 
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Μπορείτε να παρουσιάσετε στους μαθητές σας ένα 
διαδικτυακό εργαλείο - γεννήτρια κωδικών QR και στη 
συνέχεια να τους αναθέσετε την εργασία να 
δημιουργήσουν έναν οδηγό πόλης χρησιμοποιώντας αυτό 
το εργαλείο.   
 
Εδώ είναι μια διαδρομή σύγχρονης τέχνης Reus που 
ετοιμάστηκε από τους μαθητές και τους καθηγητές μας για 
την πρωτεύουσα του Baix Camp, Ισπανία. Το Reus είναι 
γνωστό για την εμπορική του δραστηριότητα, ως γενέτειρα 
του Antoni Gaudi και δημοφιλής προορισμός για 
αναρρίχηση.  
 
 
Αυτό το QR της διαδρομής δημιουργήθηκε με μια δωρεάν 

γεννήτρια QR Flowcode: www.flowcode.com   
 
Συμπέρασμα 
Τα ποικίλα θέματα που περιλαμβάνει η τουριστική βιομηχανία και η υποχρέωση εκμάθησης 
τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά) καθιστούν τον τομέα αυτό ιδανικό για την εφαρμογή της 
μεθοδολογίας Digital CLIL με τις τέσσερις κατευθυντήριες αρχές της (τα 4 "C").  
Σε ένα μάθημα φιλοξενίας και τουρισμού, οι μαθητές μαθαίνουν για τον κλάδο και σημαντικές έννοιες 
ως "περιεχόμενο". Μέσω της συζήτησης, της εργασίας σε ζεύγη και ομάδες, της ανάλυσης μελετών 
περίπτωσης και των παρουσιάσεων, οι μαθητές εκφράζουν τις σκέψεις, τις απόψεις, τις στάσεις και 
τις ανακαλύψεις τους μέσω της "επικοινωνίας" στη γλώσσα-στόχο. Διαλέξεις και μελετώντας το 
παρεχόμενο υλικό, χρησιμοποιούν τις δεξιότητες "κριτικής σκέψης" ή "νόησης", για να κατανοήσουν 
το περιεχόμενο του μαθήματος και να επιλύσουν τα προβλήματα. Ενώ η μελέτη του "παγκόσμιου 
τουρισμού" προάγει την ευαισθητοποίηση και την κατανόηση άλλων πολιτισμών και αξιών.   
 
Περιγραφή της συνεδρίας και συμπεράσματα 
Περίγραμμα συνεδρίας 
Το συγκεκριμένο μάθημα οργανώθηκε σε δύο συνεδρίες διάρκειας μιάμισης ώρας η καθεμία με έναν 
εκπαιδευτή που έχει κατάρτιση ως γλωσσικός εκπαιδευτής και δραστηριοποιείται επαγγελματικά 
στον τομέα του τουρισμού επί σειρά ετών. Κάθε συνεδρία είχε την ακόλουθη δομή: 
1. Εισαγωγή της συνεδρίας 
2. Δραστηριότητα προθέρμανσης: εισαγωγή των κύριων εννοιών  
3. Σύντομη παρουσίαση της θεωρίας 
4. Δύο πρακτικές δραστηριότητες 
5. Ανακεφαλαίωση και ανατροφοδότηση 
 
Ανατροφοδότηση των εκπαιδευτών 
Οι εκπαιδευτές επεσήμαναν ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στις κατευθυντήριες γραμμές για το 
ψηφιακό CLIL είναι πολύ σχετικές με την ομάδα-στόχο και παρουσιάζουν έναν πολύ πρακτικό τρόπο 
για να τις ενσωματώσουν οι εκπαιδευτές στα προγράμματά τους, καθώς περιέχουν όλες τις 
πληροφορίες που χρειάζεται ένας εκπαιδευτής για να μπορέσει να οργανώσει και να υλοποιήσει 
δραστηριότητες γύρω από το θέμα. Κατάφεραν να προσαρμόσουν πολλές από τις προτεινόμενες 
δραστηριότητες, όπως τα παιχνίδια ρόλων που περιγράφονται για τη διαχείριση του άγχους ή για 
την ηγεσία, με τα θέματα του τουρισμού και χρησιμοποίησαν πολλά από τα εργαλεία που 
περιγράφονται.  
 
Πρότειναν να προστεθούν κάποια φυλλάδια ή παραδοτέα που συνοδεύουν τις δραστηριότητες που 
περιγράφονται, όπως κομμένα φύλλα ή φύλλα εργασίας που θα μπορούσε ένας εκπαιδευτής να 
πάρει και να χρησιμοποιήσει απευθείας στην τάξη του, όπου ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να 
προσθέσει το περιεχόμενο σε ένα ήδη δημιουργημένο δείγμα/πρότυπο.   
Οι εκπαιδευτές πρότειναν επίσης να υπάρχουν σύνδεσμοι και παραπομπές σε άλλα παραδείγματα 
δραστηριοτήτων CLIL που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε μια ευρύτερη ποικιλία τομέων. 
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Ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων 
Συνολικά, τα σχόλια των συμμετεχόντων για τις συνεδρίες ήταν πολύ θετικά. Σε όλους άρεσε ο 
τρόπος με τον οποίο οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν οι συνεδρίες και κυρίως το γεγονός ότι 
ήταν περισσότερο πρακτικές παρά θεωρητικές. Όλοι οι συμμετέχοντες ενδιαφέρονταν για τον τομέα 
του τουρισμού και είχαν στοιχειώδες-μέσο επίπεδο αγγλικών. Όλοι δήλωσαν ότι εκτίμησαν πολύ την 
εστίαση στη γλώσσα σε ορισμένες από τις δραστηριότητες, όπως η εργασία σε ομάδες με παιχνίδια 
ρόλων, όπου μπορούσαν να εφαρμόσουν στην πράξη πολλά από τα πράγματα που έμαθαν. Τους 
άρεσε επίσης η χρήση ψηφιακών εργαλείων, όπως το Kahoot και το Factile. 
 
Πριν από την εγγραφή τους στις συνεδρίες, οι συμμετέχοντες είχαν ελάχιστη ή καθόλου γνώση της 
έννοιας του CLIL, αλλά στο τέλος των συνεδριών δήλωσαν ότι πρόκειται για έναν πολύ πρακτικό, 
πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο μάθησης. 
 

Ψηφιακό CLIL και δημόσια ομιλία 
 

Η μεθοδολογία Digital CLIL που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου "Digital CLIL for all" 
δοκιμάστηκε κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής συνάντησης για ενήλικες που διοργάνωσε η 
DOREA. Τα εργαστήρια αποσκοπούσαν στην ευαισθητοποίηση σε σύγχρονα "καυτά" θέματα και 
στην ενθάρρυνση του διαλόγου και της αποδοχής μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων δημόσιας 
ομιλίας. Η κατάρτιση είχε επίσης ως στόχο να παρουσιάσει τη δημόσια ομιλία ως εργαλείο μάθησης 
γενικά. 
 
Τι είναι η δημόσια ομιλία; 
Για να το θέσουμε απλά, η δημόσια ομιλία είναι η πράξη της ομιλίας πρόσωπο με πρόσωπο σε 
ζωντανό ακροατήριο, ενώ οι δεξιότητες δημόσιας ομιλίας μπορούν να αναφέρονται στο ταλέντο να 
απευθύνεσαι αποτελεσματικά σε ένα ακροατήριο.  
 
Το πανεπιστημιακό λεξικό του Cambridge ορίζει τη δημόσια ομιλία ως "τη δραστηριότητα της ομιλίας 
για ένα θέμα σε μια ομάδα ανθρώπων". Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να συγχέεται με την απλή 
περιστασιακή συζήτηση, καθώς η δημόσια ομιλία είναι πιο στοχευμένη και προορίζεται για 
εορταστικούς, ψυχαγωγικούς, επηρεαστικούς ή ενημερωτικούς σκοπούς - "Η δημόσια ομιλία είναι 
μια διαδικασία ομιλίας σε μια ομάδα ανθρώπων με δομημένο, σκόπιμο τρόπο που αποσκοπεί στην 
ενημέρωση, την επιρροή ή την ψυχαγωγία των ακροατών". 
 
Ένα πράγμα είναι κοινό σε όλους τους ορισμούς - και αυτό είναι η ομιλία σε ακροατήριο. Ενώ 
ορισμένοι από τους ορισμούς περιλαμβάνουν επίσης τη ρήτρα της "ομιλίας πρόσωπο με πρόσωπο", 
λαμβάνοντας υπόψη τον σύγχρονο κόσμο, τις διαθέσιμες ψηφιακές τεχνολογίες και τον τρόπο με 
τον οποίο η πανδημία COVID-19 έχει αλλάξει τη ζωή μας, αυτό μπορεί να μην αποτελεί πλέον 
προϋπόθεση. 
Η δημόσια ομιλία χρονολογείται από τους ελληνικούς χρόνους. Η μελέτη της δημόσιας ομιλίας 
ξεκίνησε πριν από περίπου 2.500 χρόνια στην αρχαία Αθήνα. Οι αρχαίοι Έλληνες εκτιμούσαν 
ιδιαίτερα τη δημόσια πολιτική συμμετοχή, όπου η δημόσια ομιλία αποτελούσε κρίσιμο εργαλείο. Οι 
άνδρες έπρεπε να εκφωνούν ομιλίες στο πλαίσιο των πολιτικών τους καθηκόντων, 
συμπεριλαμβανομένων των ομιλιών στη νομοθετική συνέλευση και στο δικαστήριο. Οι πολίτες 
συναντιόντουσαν επίσης στην αγορά και συζητούσαν θέματα πολέμου, οικονομίας και πολιτικής. Οι 
καλές δεξιότητες ομιλίας ήταν επίσης απαραίτητες για μια εξέχουσα κοινωνική ζωή και την ανάμειξη 
με τους πλούσιους.(Barnard “Brief History of Public Speaking and Famous Speakers through the 
Ages”, 2018, URL: https://virtualspeech.com/blog/history-public-speaking) 
 
Οι Ρωμαίοι ανέπτυξαν αργότερα την τέχνη της δημόσιας ομιλίας και στη συνέχεια τους σύγχρονους 
ομιλητές. Μεταξύ των πιο διάσημων δημόσιων ομιλητών σήμερα, είναι ο Sir Richard Branson(Owner 
of “Virgin” brand name, including Virgin Atlantic and Virgin Galactic η Oprah Winfrey, ο Nick Vujicic 
και άλλοι). 
 
 
 

https://virtualspeech.com/blog/history-public-speaking
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Αξιολόγηση της ψηφιακής Clil 
 
                                  Δημόσια ομιλία και Digital CLIL 
Είναι ζωτικής σημασίας να τονιστεί ότι ένα ψηφιακό μάθημα CLIL δεν είναι μάθημα γλώσσας ή 
ψηφιακών δεξιοτήτων, ούτε θα πρέπει να χαρακτηρίζεται ως μάθημα που μεταδίδεται σε ξένη 
γλώσσα. Σύμφωνα με το πλαίσιο 4Cs, ένα επιτυχημένο μάθημα CLIL θα πρέπει να συνδυάζει τα 
στοιχεία του περιεχομένου (όπως η ύλη, τα θέματα, οι διαθεματικές προσεγγίσεις) και να εστιάζει 
στην αλληλεπίδραση μεταξύ του περιεχομένου (ύλη), της επικοινωνίας (γλώσσα), της νόησης 
(σκέψη) και της κουλτούρας (επίγνωση του εαυτού και της "ετερότητας") για να αξιοποιήσει τις 
συνέργειες της ενσωμάτωσης της μάθησης (περιεχόμενο και νόηση) και της γλωσσικής μάθησης 
(επικοινωνία και κουλτούρες),( Elvira Parés Cortacans “Speaking in the CLIL classroom: to what 
extent do teachers and students use English in the classroom?”, 2013). 
 
Το CLIL, σε γενικές γραμμές, φαίνεται να αναδεικνύει την προφορική αλληλεπίδραση πρόσωπο με 
πρόσωπο και την ευχέρεια σε ένα ουσιαστικό πλαίσιο, προσφέροντας μεγάλες δυνατότητες 
βελτίωσης των δεξιοτήτων προφορικής επικοινωνίας, της ακρίβειας, της ευχέρειας ή ακόμη και της 
προφοράς και του τονισμού - ακριβώς αυτό στο οποίο στοχεύει τις περισσότερες φορές η 
εκπαίδευση στη δημόσια ομιλία. 
 
Μια μελέτη που διεξήχθη από τους Gallardo και Gómez (2013) είχε ως στόχο να εξετάσει την 
αποτελεσματικότητα της πρόσθετης έκθεσης στο CLIL στην προφορική παραγωγή των μαθητών της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διδάσκονται την Αγγλική ως ξένη γλώσσα. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι οι μαθητές του CLIL είχαν καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά την ευχέρεια, το λεξιλόγιο και 
τη γραμματική. Εκτός αυτού, οι μαθητές CLIL είχαν ένα τεράστιο εύρος πρόσθετου λεξιλογίου. 
Συνοψίζοντας, η παρούσα μελέτη απέδειξε τα πλεονεκτήματα της πρόσθετης έκθεσης στο CLIL στην 
προφορική παραγωγή της αγγλικής γλώσσας. 
 
Έτσι, ο συνδυασμός των εργαστηρίων δημόσιας ομιλίας μαζί με την ψηφιακή μεθοδολογία CLIL 
μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε βελτιωμένες προφορικές δεξιότητες, αλλά και σε βελτιωμένη 
γραμματική, λεξιλόγιο και επέκταση του λεξιλογίου, καθώς και σε ψηφιακές δεξιότητες. 
 
Εκπαίδευση δημόσιας ομιλίας 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθυνόταν σε ενήλικες εκπαιδευόμενους και περιελάμβανε 25 ώρες. 
Η κατάρτιση κάλυψε τομείς όπως προφορική και γραπτή επικοινωνία σε ξένες (αγγλικές) γλώσσες, 
φωνητικές και σωματικές πτυχές του λόγου, διαπολιτισμική επικοινωνία, ψυχολογία (αποδοχή, 
ανάπτυξη ενσυναίσθησης), διαπολιτισμική επικοινωνία, κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων, 
ψηφιακές δεξιότητες (ιδίως πληροφοριακή και πληροφοριακή παιδεία, δημιουργία ψηφιακού 
περιεχομένου και επίλυση προβλημάτων) κ.λπ. Το μάθημα κάλυψε τους ακόλουθους 5 κύριους 
τομείς: 
1. Προετοιμασία μιας ομιλίας 
2. Εκφώνηση μιας ομιλίας  
3. Αξιολόγηση μιας ομιλίας  
4. Αφήγηση ιστοριών (εισαγωγή/κύριο σώμα/συμπέρασμα) 
5. Σύντομα θέματα για παγκόσμια ζητήματα (π.χ. κλιματική αλλαγή, μετανάστευση και πρόσφυγες, 
άστεγος πληθυσμός, πανδημία και διαχείρισή της, ισότητα των φύλων κ.λπ.) 
-Τα πρωταρχικά μαθησιακά αποτελέσματα:  
-Εκμάθηση των μεθόδων συνηγορίας και πώς μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για την 
ευαισθητοποίηση, την ενθάρρυνση του διαλόγου και την προώθηση θετικών αλλαγών 
-Εκμάθηση του τρόπου προετοιμασίας (εισαγωγή-κύριο σώμα-συμπέρασμα, σημειώσεις πριν από 
την ομιλία, εξάσκηση με καθρέφτη κ.λπ.) 
-Εκμάθηση του τρόπου εκφώνησης μιας ομιλίας (ορθοστασία, κίνηση, χειρονομίες του σώματος 
κατά την ομιλία, οπτική επαφή, αναπνοή, χρήση της φωνής, τεχνικές για την εμπλοκή του 
ακροατηρίου) 
-Μαθαίνοντας πώς να μιλάτε απροσδόκητα μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο και χωρίς να 
προετοιμάζετε τα λόγια σας 
-Μαθαίνοντας πώς να αξιολογείτε μια ομιλία και να δίνετε ανατροφοδότηση 
-Μαθαίνοντας πώς να εργάζεστε σε ομάδες για να προετοιμάσετε και να εκφωνήσετε από κοινού μια 
ομιλία 



56 

 
-Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης 
-Βελτίωση της κριτικής σκέψης  
Η ψηφιακή μεθοδολογία CLIL εφαρμόστηκε επίσης με σκοπό 
-να παρέχει μαθησιακά πλαίσια σχετικά με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών  
-να προωθήσει την πρόοδο των μαθητών τόσο στις γλωσσικές δεξιότητες όσο και στην οικοδόμηση 
γνώσεων 
-να προσφέρει άμεσες ευκαιρίες μάθησης μέσω της γλώσσας  
-να διερευνήσει τους δεσμούς μεταξύ γλώσσας και πολιτισμικής ταυτότητας, εξετάζοντας 
συμπεριφορές, στάσεις και αξίες 
-να περιλαμβάνουν πλαίσιο και περιεχόμενο που εμπλουτίζουν την κατανόηση του πολιτισμού των 
μαθητών για τον δικό τους και των άλλων. 
-βοηθούν στη χρήση της γλώσσας για την οικοδόμηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων 
-ενσωματώνουν νέες ψηφιακές τεχνολογίες μάθησης και προωθούν ψηφιακές δεξιότητες 
 
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε αρχικά για να παραδίδεται σε δια ζώσης περιβάλλον. 
Δυστυχώς, λόγω περιορισμών στις μετακινήσεις, η εκπαίδευση οργανώθηκε διαδικτυακά, με τη 
χρήση της πλατφόρμας Zoom(https://zoom.us/) 
 
Η διαδικτυακή διεξαγωγή της κατάρτισης μάς επέτρεψε να εμπλουτίσουμε την κατάρτιση με τη 
συμμετοχή συμμετεχόντων από πολλά διαφορετικά υπόβαθρα και χώρες, προωθώντας την 
πολιτισμική ευαισθητοποίηση και τη διαπολιτισμική επικοινωνία (CLIL 4 Cs - στοιχείο πολιτισμού). 
Για την επίτευξη των στόχων του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι εκπαιδευτές χρησιμοποίησαν ένα 
μείγμα τυπικών, άτυπων και μη τυπικών μαθησιακών δραστηριοτήτων που επικεντρώθηκαν στην 
μαθητοκεντρική μάθηση. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο της προσέγγισης CLIL, η επικοινωνία μαθητή-
μαθητή, μαθητή-ομάδας και ομάδας-ομάδας εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της κατάρτισης. Για να 
γίνει η κατάρτιση πιο διαδραστική, χρησιμοποιήθηκαν και άλλες ψηφιακές πλατφόρμες και εργαλεία 
- YouTube, Mentimeter(https://www.mentimeter.com/)Nearpod (https://nearpod.com/ ) και Story 
Dice (https://davebirss.com/storydice-creative-story-ideas/) 
 
Συμβουλές για τους εκπαιδευτικούς 
Θα συνιστούσαμε να χρησιμοποιείτε στρατηγικές σκαλωσιάς κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση 
του εκπαιδευτικού σας προγράμματος. Η σκαλωσιά ως μεταφορά χρησιμοποιείται συνήθως σε ένα 
εκπαιδευτικό πλαίσιο για να περιγράψει οποιαδήποτε προσωρινή υποστήριξη που τίθεται στη 
διάθεση του μαθητή από τον εκπαιδευτικό ή από ικανότερους συνομηλίκους, με σκοπό να βοηθήσει 
τον μαθητή να φέρει επιτυχώς εις πέρας ένα μαθησιακό έργο και να προχωρήσει στη μάθηση και η 
οποία αφαιρείται όταν δεν χρειάζεται πλέον(M. del Carmen Arau Ribeiro, A. Gonçalves and 
M.Moreira da Silva “Languages and the Market: Selection of International Perspectives and 
Approaches” ,2017.)  Μερικά παραδείγματα της σκαλωσιάς περιλαμβάνουν: 
 
Το σπάσιμο μιας δραστηριότητας σε διαχειρίσιμα βήματα για να βοηθηθούν οι μαθητές με τη 
μαθησιακή τους διαδικασία να κατανοήσουν νέες έννοιες και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες 
-Παροχή ενός γλωσσικού πλαισίου (π.χ. καθοδηγητικές ερωτήσεις, βασικές προτάσεις) για την 
καθοδήγηση των συμμετεχόντων μέσω μιας εργασίας για τη βελτίωση της ευχέρειας 
-Παροχή στους μαθητές βασικών όρων και δομών σχετικά με το θέμα CLIL και να μην ξεχνάτε να 
ανακυκλώνετε τακτικά, ειδικά στις πρώτες συνεδρίες 
-Θέτοντας CCQs (ερωτήσεις ελέγχου εννοιών) για να κρατάτε τους εκπαιδευόμενους στο έργο και 
στην πορεία τους 
-Τοποθέτηση των μαθητών σε ομάδες μεικτών ικανοτήτων και μεικτού υπόβαθρου για να 
επωφεληθούν ο ένας από τις γνώσεις και τα δυνατά σημεία του άλλου  
-Αύξηση της οπτικοποίησης του περιεχομένου μέσω χαρτών ή γραφημάτων για να συμπληρωθεί ή 
να υποστηριχθεί η κατανόηση των γραπτών και προφορικών κειμένων   
-Χρήση ψηφιακών εργαλείων για την ενεργό συμμετοχή των μαθητών  
-Η παροχή εποικοδομητικής ανατροφοδότησης, καθώς και η ενθάρρυνση του ομότιμου και του αυτο-
αναστοχασμού είναι ένα κρίσιμο μέρος της κατάρτισης που επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να 
μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο και να βελτιώνουν την ικανότητα μάθησης για μάθηση(Yale Centre 
for Teaching and Learning. (2015). Public Speaking for Teachers I: Lecturing Without Fear. Yale 
Center for Teaching and Learning). 

https://zoom.us/
https://www.mentimeter.com/
https://davebirss.com/storydice-creative-story-ideas/
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Συνολικά, το πιο σημαντικό και κρίσιμο πράγμα κατά την υλοποίηση της δικής σας εκπαίδευσης 
δημόσιας ομιλίας, είτε πρόκειται για πρόσωπο με πρόσωπο, είτε για διαδικτυακή εκπαίδευση είτε για 
τη χρήση μιας μικτής μαθησιακής προσέγγισης, είναι να δημιουργήσετε μια υποστηρικτική και χωρίς 
άγχος ατμόσφαιρα, επιτρέποντας στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και να 
συμμετάσχουν πλήρως σε όλες τις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος.  
 
Ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες 
Οι εκπαιδευόμενοι έμειναν πολύ ικανοποιημένοι από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, καθώς τους 
βοήθησε να ξεπεράσουν το φόβο τους για τη δημόσια ομιλία σε όλα τα επίπεδα- βελτίωσαν την 
αγγλική γλώσσα και τις ψηφιακές τους δεξιότητες- και τους επέτρεψε να αλληλοεπιδράσουν με 
άλλους συμμετέχοντες - μαθαίνοντας ο ένας με τον άλλον και από τον άλλον και ανακαλύπτοντας ο 
ένας τον πολιτισμό του άλλου.  
 
Επίσης, εκτίμησαν την ευκαιρία που τους δόθηκε να συζητήσουν τα θέματα για τα οποία είναι 
παθιασμένοι και να δουν τα θέματα αυτά από διαφορετικές οπτικές γωνίες. 
Οι εκπαιδευόμενοι τόνισαν ότι η χαλαρωτική, ζεστή και αποδεκτή ατμόσφαιρα που δημιουργούσαν 
τόσο οι εκπαιδευτές όσο και οι ίδιοι οι συμμετέχοντες ήταν καθοριστικής σημασίας για τη συμμετοχή 
τους στις δραστηριότητες και την έκφρασή τους.  
 
"Η εκπαίδευση ήταν απολύτως υπέροχη και απόλαυσα πραγματικά κάθε στιγμή της. Το περιεχόμενο 
ήταν εξαιρετικά κατατοπιστικό και απίστευτα χρήσιμο. Έχω παρακολουθήσει αρκετές εκπαιδεύσεις 
στο παρελθόν, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ καμία από αυτές να έχει τόσο ισχυρό αντίκτυπο. Κάνατε 
θαυμάσια δουλειά και εκτιμώ τις προσπάθειές σας". 
 
"Ευχαριστώ πολύ για την τόσο ωραία εκπαίδευση! Απόλαυσα όλες τις συνεδρίες, και ήταν μεγάλη 
χαρά για μένα να εξασκήσω τις δεξιότητές μου μαζί σας! Χαίρομαι πραγματικά που είχα μια τέτοια 
εμπειρία". 
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Αναφορές & Βιβλιογραφία 
 

1. Ιστοσελίδες & Βίντεο 
 
CLIL – Content and Language Integrated Learning 
https://www.areadne.eu/course/clil-content-and-language-integrated-
learning/?gclid=EAIaIQobChMI-fTtwq615wIVRcreCh3ieAaxEAMYASAAEgJkxfD_BwE 
 
How to use CLIL methodology in adult learner classroom 
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-use-clil-methodology-adult-learner-classroom 
 
The What, Why and How of CLIL for English Teachers 
https://www.hltmag.co.uk/feb19/clil-for-english-teachers 
 
What is CLIL and how can we apply it to English Teaching 
https://skyteach.ru/2019/04/01/what-is-clil-and-how-can-we-apply-it-to-english-teaching/ 
 
Using CLIL methodology while teaching adults 
https://skyteach.ru/2019/05/30/using-clil-methodology-while-teaching-adults/ 
 
7 smart ways to use technology in the classroom 
https://ideas.ted.com/7-smart-ways-to-use-technology-in-classrooms/ 
 
QR Break-Ins 
https://wakelet.com/wake/b51a380c-a747-405d-8f01-d213b9270c3e 
 
9 TCEA Presentations You Need to See! 
https://shakeuplearning.com/blog/9-tcea-presentations-you-need-to-
see/?ck_subscriber_id=586145978 
 
30 interactive Google Slides activities 
http://ditchthattextbook.com/8-interactive-google-slides-activities-for-classroom-
excitement/ 
 
CLIL used in classes from primary schools and vocational colleges 
https://www.youtube.com/watch?v=dFuCrxRobh0 
 
What is CLIL? 
https://www.youtube.com/watch?v=2h33LnIqR1c 
 

European Framework for CLIL Teacher Education, Council of Europe / ECML Graz, 
Austria 
https://clil-cd.ecml.at/ 

 
CLIL Articles: Onestopenglish 
http://www.onestopenglish.com/clil/methodology/articles/ 
 
CLIL Projects (Facebook page) 
https://www.facebook.com/pg/forteachersinEnglish/posts/ 
 
National Geographic Classroom Resources 
https://www.nationalgeographic.org/education/classroom-resources/ 

https://www.areadne.eu/course/clil-content-and-language-integrated-learning/?gclid=EAIaIQobChMI-fTtwq615wIVRcreCh3ieAaxEAMYASAAEgJkxfD_BwE
https://www.areadne.eu/course/clil-content-and-language-integrated-learning/?gclid=EAIaIQobChMI-fTtwq615wIVRcreCh3ieAaxEAMYASAAEgJkxfD_BwE
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/how-use-clil-methodology-adult-learner-classroom
https://www.hltmag.co.uk/feb19/clil-for-english-teachers
https://skyteach.ru/2019/04/01/what-is-clil-and-how-can-we-apply-it-to-english-teaching/
https://skyteach.ru/2019/05/30/using-clil-methodology-while-teaching-adults/
https://ideas.ted.com/7-smart-ways-to-use-technology-in-classrooms/
https://wakelet.com/wake/b51a380c-a747-405d-8f01-d213b9270c3e
https://shakeuplearning.com/blog/9-tcea-presentations-you-need-to-see/?ck_subscriber_id=586145978
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CLIL Media: Practical Tips and Tricks for every CLIL Teacher 
https://www.clilmedia.com/articles/ 
 
How to teach Digital Marketing 
https://www.aeseducation.com/blog/2014/01/can-teach-digital-marketing-high-school-
students 
 
CLIL Principles 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/clil-principles/language 
 
Content-compatible language 
https://www.learningenvironmentslab.org/openpatternrepository/Content-
Compatible_Language/alx 
 
CLIL Glossary 
https://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/20-01-
2014/clil_glossary_cambridge.pdf 
 
Content-obligatory language 
https://www.onestopenglish.com/tkt/tkt-content-obligatory-language/501226.article 
 

What is CEFR? The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-
descriptions.  
 

 

  

https://www.clilmedia.com/articles/
https://www.aeseducation.com/blog/2014/01/can-teach-digital-marketing-high-school-students
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https://www.learningenvironmentslab.org/openpatternrepository/Content-Compatible_Language/alx
https://www.learningenvironmentslab.org/openpatternrepository/Content-Compatible_Language/alx
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2. Άρθρα & Μελέτες 
 
ReCLes.pt CLIL Training Guide: Creating a CLIL Learning Community in Higher 
Education 
https://www.researchgate.net/publication/293654568_ReCLespt_CLIL_Training_Guide_Cr
eating_a_CLIL_Learning_Community_in_Higher_Education 
 
Improving the effectiveness of language learning: CLIL and computer assisted 
language learning 
Scott, D., & Beadle, S. (2014) 
 
European Commission, Education and Training, A report submitted by ICF 
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/working-group-
report-clil-language-learning_en.pdf 
 
Understanding CLIL as Innovation in Studies in Second Language Learning and 
Teaching 
Richard Kiely, University College Plymouth St Mark and St John 
https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssllt/article/view/5247/5339 
 
Vocabulary Notebook: a digital solution to general and specific vocabulary learning 
problems in a CLIL context  
Plácido Bazo, Romén Rodríguez, and Dácil Fumero 
https://pdfs.semanticscholar.org/0908/37b3eecc0d886f2f957b817a6813cf5c5bf5.pdf 
 
An introduction to CLIL Notes based on a CLIL course at British Study Center - Oxford 
Umberto Lesca, 2012 
https://www.itis.biella.it/europa/pdf-europa/CLIL_Report.pdf 
 
How do you know if you’re practising CLIL? 
Ball, C. (n.d.).  One stop English, Oxford: Macmillan. Available online: 
http://www.onestopenglish.com/clil/methodology/articles/article-how-do-you-know-if-youre-
practisingclil/500614.article  
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