
1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΌ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

INCLUDE
Integrated Content and Language via a Unified Digital Environment Integrated Content and Language via a Unified Digital Environment

Δομή Σεναρίου INCLUDE

Κλεοπάτρα Καλογεράκου (ΠΕ06)

1ο Πρότυπο Γυμνάσιο Αθήνας

Τηλε-ημερίδα ενημέρωσης και διάχυσης του έργου INCLUDE

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ CLIL ΜΕΣΩ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΤΗΤΑΣ



• Πολυτροπικότητα1

• Οριζόντιες /Βασικές δεξιότητες2

• Ευρωπαϊκότητα3

• Μέθοδος CLIL4

Χαρακτηριστικά σεναρίου INCLUDE



• Καταλληλότητα εργαλείων 

• Αυτόνομα εργαλεία

• Συνεργατικά εργαλεία

• Διαδραστικά εργαλεία

• Εξωτερικοί σύνδεσμοι/ Εκπαιδευτικοί πόροι 

• Ανάπτυξη κριτικών δεξιοτήτων

• Φύλλα εργασίας / παρουσιάσεις...

• Δημιουργικότητα / καινοτομία

1. ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ



• Πληροφοριακός γραμματισμός

• Αυτόνομη μάθηση 

• Συνεργασία και Επικοινωνία

• Δημιουργικότητα και Καινοτομία

2. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ



1
• Αλφαβητισμός

2
• Πολυγλωσσικότητα

3

• Μαθηματική ικανότητα και ικανότητα στην 
επιστήμη, την τεχνολογία και τη μηχανική

4
• Ψηφιακή ικανότητα

5
• Προσωπική και κοινωνική μάθηση

6
• Μάθηση για την απόκτηση ιθαγένειας

7
• Επιχειρηματικότητα

8
• Πολιτιστική ευαισθητοποίηση και έκφραση

ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ



• κριτική σκέψη ως προς τις Ευρωπαϊκές αξίες (σεβασμός ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, ισότητα, δημοκρατία, κ.ά.)

• έμφαση στην ευρωπαϊκότητα όσον αφορά τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, 
την πολυπολιτισμικότητα, τον ευρωπαϊκό δημόσιο και πολιτικό βίο

• συμμετοχή στα κοινά, λήψη συλλογικών πρωτοβουλιών

• αντίληψη της πλούσιας ποικιλομορφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

• ενεργή συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διάλογο και υιοθέτηση μια νέας 
κοινής προοπτικής

• συνειδητοποίηση Ευρωπαϊκής ταυτότητας

3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΤΗΤΑ



• ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης

• τεχνικές ομαλής μετάβασης (LOTS & HOTS)

Συνειδητές νοητικές διεργασίες (Cognition)

• σεβασμός διαφορετικότητας εντός και εκτός της τάξης

• σύνδεση με το άμεσο περιβάλλον και άλλους πολιτισμούς / κουλτούρες

Αποδοχή διαφορετικότητας εντός και εκτός ομάδας (Culture)

• οικοδόμηση γνώσης σε ήδη αποκτηθείσες γνώσεις

• πρωτογενές υλικό

Περιεχόμενο γνωστικού αντικειμένου (Content)

• ομαδικές εργασίες, έμφαση στην ευχέρεια λόγου

• τεχνικές στήριξης (scaffolding)

Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων (Communication)



• Δομή δραστηριότητας:

Σενάριο: 3-5 διδακτικές ώρες (45’-50’)

Διδακτική ώρα: 2-3 δραστηριότητες

• Χρόνος1

• Είδος δραστηριότητας2

• Οργάνωση τάξης3

• Περιγραφή δραστηριότητας4



1
• Ταυτότητα σεναρίου

2
• Βασικές δεξιότητες/μαθησιακά αποτελέσματα

3
• Οριζόντιες δεξιότητες

4
• Ευρωπαϊκότητα

5
• Ψηφιακό υλικό




