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Κλάδος/Ειδικότητα Αγγλικής Γλώσσας/ΠΕ06 

Τίτλος του ομίλου  

 

Όμιλος Αγγλοφωνίας 

 

 
 

Θεματική/ές που εντάσσεται ο  

όμιλος  

 

Αγγλική Γλώσσα 

Αριθμός ωρών ομίλου ανά  

εβδομάδα  

 

2 

Τάξη ή τάξεις που απευθύνεται ο  

Όμιλος 

 

Α, Β, Γ, Γυμνασίου 

Προσδοκώμενα μαθησιακά  

αποτελέσματα  

 

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του 

ομίλου οι μαθητές/τριες αναμένεται να: 

1) γνωρίσουν τις διαφορετικές 

περιόδους της ιστορίας του 

York. 

2) γνωρίσουν σημαντικά τοπόσημα 

του York και τον ρόλο τους. 

3) γνωρίσουν τους υδάτινους 

δρόμους μέσω των οποίων οι 

Ρωμαίοι, οι Αγγλοσάξονες, οι 

Vikings και οι Νορμανδοί 

έφτασαν στη Βρετανία. 

4) επεξεργαστούν αυθεντικά 

γραπτά κείμενα στην Αγγλική 

γλώσσα και χρησιμοποιώντας 

στρατηγικές κατανόησης 

γραπτού λόγου να αναπτύξουν 

τη δεξιότητα κατανόησης 

γραπτού λόγου. 

5) αναπτύξουν τη δεξιότητα 

διαμεσολάβησης αποδίδοντας 

στην Αγγλική γλώσσα 

πληροφορίες που προέρχονται 

από αυθεντικό γραπτό και 

οπτικοακουστικό υλικό στην 

Ελληνική γλώσσα.  



6) εμπλακούν ενεργά στην 

παρακολούθηση 

οπτικοακουστικού υλικού στην 

Αγγλική γλώσσα μέσω τεχνικών 

ενεργητικής παρακολούθησης 

και να αναπτύξουν τη δεξιότητα 

κατανόησης προφορικού λόγου. 

7) παράγουν γραπτό λόγο στην 

Αγγλική Γλώσσα για να 

δημοσιευτεί στο blog του ομίλου 

και να αναπτύξουν τη δεξιότητα 

παραγωγής γραπτού λόγου. 

8) παράγουν προφορικό λόγο στην 

Αγγλική Γλώσσα για αυθεντικό 

επικοινωνιακό σκοπό και να 

αναπτύξουν τη δεξιότητα 

παραγωγής προφορικού λόγου 

και τη δεξιότητα ενεργητικής 

ακρόασης. 

9) αναπτύξουν τη μεταγνωστική 

τους επίγνωση. 

10) αναπτύξουν δεξιότητες του 21ου 

αιώνα (Δεξιότητες μάθησης 21ου 

αιώνα, ψηφιακή μάθηση 21ου 

αιώνα). 

11) αναπτύξουν δεξιότητες ζωής 

(Δεξιότητες κοινωνικής ζωής, 

δεξιότητες ψηφιακής 

ιθαγένειας). 

12) αναπτύξουν δεξιότητες της 

τεχνολογίας, της μηχανικής και 

της επιστήμης (δεξιότητες 

τεχνολογίας, δεξιότητες 

διαχείρισης των Μέσων). 

13) καλλιεργήσουν τη φυσική τους 

περιέργεια μέσω των εικονικών 

ταξιδιωτικών εμπειριών. 

Διδακτική μεθοδολογία  

 

Συνεργατική μάθηση, διερευνητική 

μάθηση, μικτή μάθηση, 

διαφοροποιημένη μάθηση, καταιγισμός 

ιδεών, διαλογική συζήτηση, παιχνίδι 

ρόλων. 

Αναλυτικό Πρόγραμμα (με  

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα  

υλοποίησής από Οκτώβριο μέχρι  

Μάιο ή Ιούνιο)  

 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

Γνωριμία ομάδας. Γνωριμία με το blog 

του ομίλου. Ιστορικές περίοδοι του 

York. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

Οι Ρωμαίοι στη Βρετανία. 

Το York στους Ρωμαϊκούς χρόνους. 

(The Roman Column). 



ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  

Οι Αγγλοσάξονες στη Βρετανία. 

Το York στους Σαξονικούς χρόνους 

(The Anglian Tower). 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 

Οι Vikings στη Βρετανία. 

Το York στα χρόνια των Vikings 

(Church of St. Olave). 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 

Οι Νορμανδοί στη Βρετανία. 

Το Νορμανδικό York  (Micklegate Bar). 

ΜΑΡΤΙΟΣ 

Το York  στον Mεσαίωνα (The 

Shambles). 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

Το York στα χρόνια της δυναστείας των 

Tudors (Treasurer’s House). 

ΜΑΙΟΣ 

Το Βικτωριανό York  (York Art 

Gallery). 

Διδακτικό υλικό (έντυπο και  

ηλεκτρονικό)  

 

Γραπτές πηγές από το διαδίκτυο. 

Οπτικοακουστκές πηγές από το 

διαδίκτυο. 

Φύλλα εργασίας. 

Εκπαιδευτικό υλικό στην η-τάξη του 

ομίλου. 

Αναρτήσεις στο  blog του ομίλου. 

Τρόπος επιλογής μαθητών/τριών  

 

Στην περίπτωση που οι αιτούντες 

μαθητές είναι παραπάνω 

από 20, θα διενεργηθεί δοκιμασία  

ανίχνευσης δεξιοτήτων. 

Τρόποι αξιολόγησης μαθητών/τριών  α)  Συστηματική παρακολούθηση. 

 β) Ενεργός συμμετοχή στις 

δραστηριότητες του ομίλου. 

 γ) Εκπόνηση εργασιών. 

 δ) Αναρτήσεις στο blog του ομίλου. 

 ε) Tήρηση των αρχών του ομίλου. 

Προτεινόμενο ωρολόγιο  

πρόγραμμα ομίλου (ημέρα/ώρα  

έναρξης/ώρα λήξης)  

 

Τρίτη, 14:15-15:45 

Τόπος διεξαγωγής ομίλου 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας.  

Εργαστήριο Πληροφορικής. 

Ειδικοί εξωτερικοί συνεργάτες  

Συνεργασίες (ιδρύματα,  

οργανισμοί, σχολεία, φορείς,  

πρόσωπα κ.ά.)  

 

Όμιλος στατιστικής 5ου Προτύπου 

Γυμνασίου Χαλκίδας. 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ν. Ευβοίας. 

 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις  

 

York, θεατρικές παραστάσεις, χώροι 

ιστορικού ενδιαφέροντος στη Χαλκίδα. 



Τρόπος αξιολόγησης του ομίλου  

 

Παρουσίαση του blog του ομίλου. 

Φύλλο αξιολόγησης της λειτουργίας και 

της επίτευξης των στόχων από τους  

μαθητές/τριες. 

Παραδοτέα  

 

α) έκθεση πεπραγμένων –

αυτοαξιολόγησης  

β) το «Βιβλίο Ύλης» του ομίλου 

γ) το «Βιβλίο παρουσιών» του ομίλου  

δ) κατάσταση των μαθητών/τριών που 

ολοκλήρωσαν επιτυχώς την φοίτησή 

τους στον όμιλο και κατάσταση των 

μαθητών/τριών που δεν ολοκλήρωσαν 

επιτυχώς την φοίτησή τους 

ε) μια πλήρη σειρά από φωτοαντίγραφα 

των «πιστοποιητικών επιτυχούς 

συμμετοχής» που χορηγήθηκαν 

στους/στις συμμετέχοντες/ουσες 

μαθητές/τριες.  
 


