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ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΟΥ «ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ» 

ΤΑΞΕΙΣ Γ΄ και Β΄ (δυνατότητα ένταξης και μαθητών Α΄) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
11-20 

ΣΤΟΧΟΙ  Η ενίσχυση της επικοινωνιακής ικανότητας στην αγγλική γλώσσα 

 Η περαιτέρω ανάπτυξη δεξιοτήτων και στρατηγικών κατανόησης και παραγωγής 

του προφορικού και γραπτού λόγου στην αγγλική γλώσσα 

 Η περαιτέρω απόκτηση γνώσεων της μορφής, της δομής και των λειτουργιών της 

αγγλικής γλώσσας 

 Η επέκταση του λεξιλογίου στην αγγλική γλώσσα 

 Η βελτίωση της προφοράς στην αγγλική γλώσσα 

 Η ανάπτυξη της βασικής δεξιότητας «μαθαίνω πώς να μαθαίνω», μέσω 

βιωματικών εμπειριών 

 Η ανάπτυξη του επιπέδου της «γλωσσικής συνείδησης» 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ 

ΔΡΑΣΕΩΝ 

 Παιχνίδια γνωριμίας  

 Καθορισμός στόχων και χρονοδιαγράμματος  

 Δραστηριότητες συνομιλίας  

 Δραστηριότητες προφορικής παρουσίασης διαφόρων θεμάτων 

 Δραστηριότητες ανάγνωσης, κατανόησης & ανάλυσης ποικιλίας κειμενικών τύπων 

 Δραστηριότητες γραμματικής και συντακτικού 

 Δραστηριότητες συγγραφής ποικιλίας κειμενικών τύπων 

 Δραστηριότητες διαμεσολάβησης (παράλληλης χρήσης της ξένης και μητρικής 

γλώσσας καθώς και μεταφορά μηνυμάτων από τη μία γλώσσα στην άλλη) 

 Δημιουργική και παιγνιώδης γραφή (συγγραφή ποιημάτων και διηγημάτων) 

 Δημιουργία πρωτότυπων τραγουδιών στην αγγλική γλώσσα 

 Ακρόαση Τραγουδιών στην αγγλική γλώσσα 

 Παρακολούθηση Βίντεο και Κινηματογραφικών ταινιών στην αγγλική γλώσσα 

 Συμμετοχή σε Μαθητικούς Διαγωνισμούς  

 Προετοιμασία για τη συμμετοχή στο Ειδικό μάθημα των Αγγλικών στις 

Πανελλαδικές Εξετάσεις 

 Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα E-Twinning 



ΩΡΕΣ 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ 
2 διδακτικές (συνεχόμενες) 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 

Το διδακτικό υλικό θα διανέμεται στους μαθητές από τη διδάσκουσα 

1. Σημειώσεις της εκπαιδευτικού 

2. Άρθρα και βιβλία από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία 

3. Λογοτεχνικά κείμενα (πεζογραφία και ποίηση) 

4. English Dictionaries 

5. Σχετικές ιστοσελίδες και οπτικοακουστικό υλικό 

6. Φύλλα εργασίας 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 1. Διδακτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί 

2. Αναλυτικό ημερολόγιο καταγραφής δραστηριοτήτων 

3. Παρουσιολόγιο μαθητών 

4. Εργασίες και δημιουργίες των μαθητών   

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 

ΦΟΡΕΙΣ,  κ.λπ. 

 ΕΚΠΑ, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

 BRITISH COUNCIL 

 HELLENIC-AMERICAN UNION 

 Σύμβουλοι αγγλικής γλώσσας 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

 Για τη συμμετοχή στον όμιλο απαιτείται οι μαθητές να έχουν πολύ καλή γνώση της 

Αγγλικής γλώσσας (Β2+)  

 Οι μαθητές θα γίνουν δεκτοί στον όμιλο με βασικά κριτήρια το επίπεδο της 

γλώσσας και το ενδιαφέρον για το περιεχόμενό του. 

ΑΛΛΟ Χώρος: Μία αίθουσα του ΠΠΛΠ & Εργαστήριο Πληροφορικής 

Μέρα: Θα καθοριστεί σε συνεργασία με τους μαθητές και με βάση το ωρολόγιο 

πρόγραμμα του σχολείου 

Ώρα: 14:00-15:30 

 


