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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου σας προσκαλούν στις
εργασίες του διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Insights from CLIL programme implementations:
Perspectives from Researchers and Practitioners», το οποίο διεξάγεται στις 13 Μαΐου (2:30 –
7:00μ.μ.) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος PRO-CLIL που συντονίζουν τα δυο
ιδρύματα.
Επισυνάπτεται το πρόγραμμα του συνεδρίου.
Επισημαίνεται ότι:
α) Γλώσσα του συνεδρίου θα είναι τα Αγγλικά.
β) Δεν υπάρχουν τέλη εγγραφής.
γ) Θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.
δ) Δηλώσεις συμμετοχής: 22 892107, 22 402376
ppavlou@ucy.ac.cy, sophiecy@yahoo.com
ε) Εγγραφές μπορούν να γίνουν και την ημέρα του συνεδρίου.

Σύντομη περιγραφή της προσέγγισης CLIL και της παρουσίας της στην Κύπρο
Το ακρώνυμο CLIL προέρχεται από το Content and Language Integrated Learning, που αφορά
στη διδασκαλία ενός μη γλωσσικού μαθήματος μέσω μιας ξένης γλώσσας. Η προσέγγιση αυτή
βασίζεται στη διδασκαλία διπλής εστίασης κατά τη διάρκεια της οποίας υπάρχουν δύο κύριες
ομάδες στόχων. Μια ομάδα στόχων σχετίζεται με την απόκτηση γνώσεων στο συγκεκριμένο
μάθημα, θέμα ή γνωσιολογικό πεδίο (όπως για παράδειγμα ιστορία, γεωγραφία, φυσική αγωγή,
μουσική, κλπ) και η άλλη ομάδα σχετίζεται με την απόκτηση και περεταίρω βελτίωση πτυχών

μιας ξένης γλώσσας (όπως για παράδειγμα γραμματικής, λεξιλογίου, δεξιότητα ομιλίας, γραφής
και δεξιότητα κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου).
Αυτή η προσέγγιση διδασκαλίας έχει υιοθετηθεί (σε διάφορες μορφές) από τα πλείστα
εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευρώπη. Στη Κύπρο εφαρμόζεται σε πιλοτική μορφή μέσα στα
πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος PROCLIL το οποίο λειτουργεί από το 2006 στη Κύπρο
και συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Στο
πρόγραμμα συμμετέχουν 10 Δημοτικά Σχολεία και 5 Νηπιαγωγεία της Κύπρου.
Το συνέδριο θα δώσει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερωθούν για τη προσέγγιση
CLIL και να δουν παραδείγματα από τις εφαρμογές της στην Ευρώπη καθώς και από την
πιλοτική εφαρμογή της προσέγγισης στην Κύπρο.

