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ΣΑΞΔΙ Γ΄ θαη Β΄ (δπλαηόηεηα έληαμεο θαη καζεηώλ Α΄) 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΜΑΘΗΣΩΝ 
11-20 

ΣΟΥΟΙ  Η ελίζρπζε ηεο επηθνηλωληαθήο ηθαλόηεηαο ζηελ αγγιηθή γιώζζα 

 Η πεξαηηέξω αλάπηπμε δεμηνηήηωλ θαη ζηξαηεγηθώλ θαηαλόεζεο θαη παξαγωγήο 

ηνπ πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ ζηελ αγγιηθή γιώζζα 

 Η πεξαηηέξω απόθηεζε γλώζεωλ ηεο κνξθήο, ηεο δνκήο θαη ηωλ ιεηηνπξγηώλ ηεο 

αγγιηθήο γιώζζαο 

 Η επέθηαζε ηνπ ιεμηινγίνπ ζηελ αγγιηθή γιώζζα 

 Η βειηίωζε ηεο πξνθνξάο ζηελ αγγιηθή γιώζζα 

 Η αλάπηπμε ηεο βαζηθήο δεμηόηεηαο «καζαίλω πώο λα καζαίλω», κέζω 

βηωκαηηθώλ εκπεηξηώλ 

 Η αλάπηπμε ηνπ επηπέδνπ ηεο «γιωζζηθήο ζπλείδεζεο» 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ/ 

ΓΡΑΔΩΝ 

 Παηρλίδηα γλωξηκίαο  

 Καζνξηζκόο ζηόρωλ θαη ρξνλνδηαγξάκκαηνο  

 Γξαζηεξηόηεηεο ζπλνκηιίαο  

 Γξαζηεξηόηεηεο πξνθνξηθήο παξνπζίαζεο δηαθόξωλ ζεκάηωλ 

 Γξαζηεξηόηεηεο αλάγλωζεο, θαηαλόεζεο & αλάιπζεο πνηθηιίαο θεηκεληθώλ ηύπωλ 

 Γξαζηεξηόηεηεο γξακκαηηθήο θαη ζπληαθηηθνύ 

 Γξαζηεξηόηεηεο ζπγγξαθήο πνηθηιίαο θεηκεληθώλ ηύπωλ 

 Γξαζηεξηόηεηεο δηακεζνιάβεζεο (παξάιιειεο ρξήζεο ηεο μέλεο θαη κεηξηθήο 

γιώζζαο θαζώο θαη κεηαθνξά κελπκάηωλ από ηε κία γιώζζα ζηελ άιιε) 

 Γεκηνπξγηθή θαη παηγληώδεο γξαθή (ζπγγξαθή πνηεκάηωλ θαη δηεγεκάηωλ) 

 Γεκηνπξγία πξωηόηππωλ ηξαγνπδηώλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα 

 Αθξόαζε Σξαγνπδηώλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα 

 Παξαθνινύζεζε Βίληεν θαη Κηλεκαηνγξαθηθώλ ηαηληώλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα 

 πκκεηνρή ζε Μαζεηηθνύο Γηαγωληζκνύο  

 Πξνεηνηκαζία γηα ηε ζπκκεηνρή ζην Δηδηθό κάζεκα ηωλ Αγγιηθώλ ζηηο 

Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο 

 πκκεηνρή ζε Δπξωπαϊθά Πξνγξάκκαηα E-Twinning 



ΩΡΔ 

ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΩ 
2 δηδαθηηθέο (ζπλερόκελεο) 

ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ 

ΤΛΙΚΟ 

Σν δηδαθηηθό πιηθό ζα δηαλέκεηαη ζηνπο καζεηέο από ηε δηδάζθνπζα 

1. εκεηώζεηο ηεο εθπαηδεπηηθνύ 

2. Άξζξα θαη βηβιία από ηελ ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία 

3. Λνγνηερληθά θείκελα (πεδνγξαθία θαη πνίεζε) 

4. English Dictionaries (έληππα θαη online) 

5. ρεηηθέο ηζηνζειίδεο θαη νπηηθναθνπζηηθό πιηθό 

6. Φύιια εξγαζίαο 

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 1. Γηδαθηηθό πιηθό πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

2. Αλαιπηηθό εκεξνιόγην θαηαγξαθήο δξαζηεξηνηήηωλ 

3. Παξνπζηνιόγην καζεηώλ 

4. Δξγαζίεο θαη δεκηνπξγίεο ηωλ καζεηώλ   

ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ 

ΦΟΡΔΙ,  κ.λπ. 

 ΔΚΠΑ, Σκήκα Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο 

 BRITISH COUNCIL 

 HELLENIC-AMERICAN UNION 

 ύκβνπινη αγγιηθήο γιώζζαο 

ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ 

ΤΜΜΔΣΟΥΗ  

 Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ όκηιν απαηηείηαη νη καζεηέο λα έρνπλ πνιύ θαιή γλώζε ηεο 

Αγγιηθήο γιώζζαο (Β2+)  

 Οη καζεηέο ζα γίλνπλ δεθηνί ζηνλ όκηιν κε βαζηθά θξηηήξηα ην επίπεδν ηεο 

γιώζζαο θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηερόκελό ηνπ. 

ΑΛΛΟ Υώρος: Μία αίζνπζα ηνπ ΠΠΛΠ & Δξγαζηήξην Πιεξνθνξηθήο 

Ημέρα: Γεπηέξα 

Ώρα: 14:00-15:30 

 


