
 

 

                                                      ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                                                        ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
                                                              ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

30 Μαΐου 2017 

Εγκαίνια στέγης του Συντονιστικού Κέντρου CLIL 
 
Ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, τέλεσε χθες τα εγκαίνια του χώρου 
που θα φιλοξενεί το Συντονιστικό Κέντρο CLIL στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα στο 
Στρόβολο.  Το Κέντρο θα συντονίζει και θα στηρίζει την εφαρμογή της προσέγγισης CLIL 
(Content and Language Integrated Learning), η οποία αφορά στη συνδυασμένη διδασκαλία 
σχολικών θεμάτων με τη διδασκαλία μιας ξένης γλώσσας.  

Σε χαιρετισμό του ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, επεσήμανε ότι με την 
προσέγγιση CLIL τα Αγγλικά δεν διδάσκονται ως γνωστικό αντικείμενο αλλά γίνονται μέρος της 
ζωής του σχολείου και συνδυάζονται με τις διάφορες θεματικές και γνωστικά αντικείμενα με τα 
οποία ασχολούνται τα παιδιά.  Τόνισε ακόμα ότι το Συντονιστικό Κέντρο θα έχει την ευθύνη της 
προώθησης και επέκτασης της προσέγγισης και οι δραστηριότητες του θα απευθύνονται σε 
γονείς και εκπαιδευτικούς, ενώ παράλληλα θα περιλαμβάνουν και συνεργασίες με ακαδημαϊκά 
ιδρύματα της Κύπρου και του εξωτερικού.  
 
Στο καλλιτεχνικό κομμάτι της εκδήλωσης παιδιά από το Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο 
Δευτεράς, το Δημόσιο Νηπιαγωγείο Αγ. Σπυρίδωνα και τα Δημοτικά Σχολεία Αγ. Σπυρίδωνα και 
Περνέρα, παρουσίασαν τις εμπειρίες που αποκόμισαν μαθαίνοντας μέσα από την προσέγγιση 
CLIL. Το Κέντρο θα λειτουργεί υπό την καθοδήγηση Συμβουλευτικής Επιτροπής, η οποία 
αποτελείται από εκπροσώπους των οργανωμένων γονέων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, 
ανθρώπων των γραμμάτων, λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και άτομα 
εξειδικευμένα στην προσέγγιση CLIL.  

Στην Κύπρο, η προσέγγιση CLIL εφαρμόστηκε αρχικά μέσω πιλοτικού προγράμματος ενώ μέχρι 
σήμερα γύρω στα 7000 παιδιά είχαν την ευκαιρία να βιώσουν τα οφέλη της διδακτικής αυτής 
μεθοδολογίας. Στα Δημοτικά σχολεία η προσέγγιση εφαρμόζεται στα μαθήματα της Φυσικής 
Αγωγής, της Αγωγής Υγείας, των Φυσικών Επιστημών, της Τέχνης και του Σχεδιασμού και 
Τεχνολογίας.  Στην Προσχολική εκπαίδευση, η προσέγγιση CLIL υιοθετείται ως ο κατεξοχήν 
τρόπος για την εισαγωγή της ξένης γλώσσας.  
 
Η προσέγγιση εφαρμόζεται με επιτυχία στις πλείστες χώρες της Ευρώπης, οι οποίες έχουν 
εφαρμόσει διάφορα μέτρα για τη στήριξη και την προώθησή της.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συμπεριέλαβε την προσέγγιση CLIL στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των μεθόδων και των 
προσεγγίσεων που υιοθετεί η Ευρώπη για την επίτευξη των στόχων της αναπτυξιακής της 
στρατηγικής. Παράλληλα, θεωρεί ότι η προσέγγιση CLIL μπορεί να φέρει σημαντικά μαθησιακά 
αποτελέσματα και να προωθήσει τις δεξιότητες κλειδιά στις οποίες στοχεύει η εκπαίδευση.  
 



 
 

 



 
 

 


