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Δράση για την αναμόρφωση ή/και εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών και τυχόν συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού στα θεματικά 
πεδία των των Ξένων Γλωσσών Γενικού Λυκείου, της Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογιών της Πλη-
ροφορίας και της Επικοινωνίας) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Εικαστικών και της Μουσικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, της Θεατρικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Στοιχείων Θεατρολογίας και του Ελεύθερου και Γραμμικού 
Σχεδίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αριθ. πρωτ. 7143/23-10-2017 και ΑΔΑ 7ΣΝΓΟΞΛΔ-Ξ05 Ανακοίνωση- Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος σε συνέχεια της Πράξης 43/19-10-2017 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.). Υπεύθυνη Δράσης: Γεωργία Φέρμελη, Σύμβουλος Α΄ του Ι.Ε.Π.

Το παρόν εκπονήθηκε αμισθί, με ευθύνη της Υπομονάδας Ξένων Γλωσσών του Ι.Ε.Π., στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ-
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

  ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Παπαδημητρίου Ευαγγελία, Σύμβουλος Β΄ ΙΕΠ

Νίκα Μαρία, Σύμβουλος Β΄ ΙΕΠ

Εξωτερικοί Εμπειρογνώμονες
Μανωλοπούλου-Σέργη Ελένη, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06
Παπαχρίστου Ευτυχία, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06
Γκουβάτσου Γλυκερία, Εκπαιδευτικός ΠΕ06
Πουλλά Ελένη, Σχολική Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06
Πυροβολάκη Ρόδω, Εκπαιδευτικός ΠΕ06
Τουραμπέλης Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός ΠΕ06

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ-
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Κομνηνού Δήμητρα, Προσωπικό ΙΕΠ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Νίκα Μαρία, Σύμβουλος Β΄ ΙΕΠ 

ΔρΔράσάση η γιγια α τητην ν αναναμαμόρόρφωφωσηση ήή/κ/καιαι ε εκπκπόνόνησηση η ΠρΠρογογραραμμμμάτάτωνων Σ Σποπουδυδώνών κ καιαι τ τυχυχόνόν σ συμυμπλπληρηρωμωματατικικούού ε εκπκπαιαιδεδευτυτικικούού υ υλιλικοκού ύ στστα α θεθεμαματιτικάκά  
πεπεδίδία α τωτων ν τωτων ν ΞέΞένωνων ν ΓλΓλωσωσσώσών ν ΓεΓενινικοκού ύ ΛυΛυκεκείοίου,υ, τ τηςης Π Πληληροροφοφοριρικήκής ς ΔεΔευτυτερεροβοβάθάθμιμιαςας Ε Εκπκπαίαίδεδευσυσηςης, , τωτων ν Τ.Τ.Π.Π.Ε.Ε. ( (ΤεΤεχνχνολολογογιώιών ν τητης ς ΠλΠλη-η-
ροροφοφορίρίαςας κ καιαι τ τηςης Ε Επιπικοκοινινωνωνίαίας)ς) Π Πρωρωτοτοβάβάθμθμιαιας ς ΕκΕκπαπαίδίδευευσησης,ς, τ τωνων Ε Εικικασαστιτικώκών ν κακαι ι τητης ς ΜοΜουσυσικικήςής Π Πρωρωτοτοβάβάθμθμιαιας ς κακαι ι ΔεΔευτυτερεροβοβάθάθμιμιαςας  
ΕκΕκπαπαίδίδευευσησης,ς, τ τηςης Θ Θεαεατρτρικικήςής Α Αγωγωγήγής ς ΠρΠρωτωτοβοβάθάθμιμιαςας Ε Εκπκπαίαίδεδευσυσηςης, , τωτων ν ΣτΣτοιοιχεχείωίων ν ΘεΘεατατρορολολογίγίαςας κ καιαι τ τουου Ε Ελελεύθύθερερουου κ καιαι Γ Γραραμμμμικικούού  
ΣχΣχεδεδίοίου υ ΔεΔευτυτερεροβοβάθάθμιμιαςας Ε Εκπκπαίαίδεδευσυσηςης ( (αραριθιθ. . πρπρωτωτ. . 71714343/2/23-3-1010-2-201017 7 κακαι ι ΑΔΑΔΑ Α 7Σ7ΣΝΓΝΓΟΞΟΞΛΔΛΔ-Ξ-Ξ0505 Α Ανανακοκοίνίνωσωση-η- Π Πρόρόσκσκληλησηση Ε Εκδκδήλήλωσωσηςης  
ΕνΕνδιδιαφαφέρέρονοντοτος ς σεσε σ συνυνέχέχειεια α τητης ς ΠρΠράξάξηςης 4 43/3/1919-1-10-0-20201717 τ τουου Δ Δ.Σ.Σ. . τοτου υ Ι.Ι.Ε.Ε.Π.Π.).). Υ Υπεπεύθύθυνυνη η ΔρΔράσάσηςης: : ΓεΓεωρωργίγία α ΦέΦέρμρμελελη,η, Σ Σύμύμβοβουλυλοςος Α Α΄ ΄ τοτου υ Ι.Ι.Ε.Ε.Π.Π.

ΤοΤο π παραρόνόν ε εκπκπονονήθήθηκηκε ε αμαμισισθίθί, , μεμε ε ευθυθύνύνηη τητης ς ΥπΥπομομονονάδάδαςας Ξ Ξένένωνων Γ Γλωλωσσσσώνών τ τουου Ι Ι.Ε.Ε.Π.Π.,., σ στοτο π πλαλαίσίσιοιο τ τηςης α ανωνωτέτέρωρω δ δράράσησης.ς.

Γεράσιμος Κουζέλης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Νίκα Μαρία, Σύμβουλος Β΄ ΙΕΠ



Το παρόν διδακτικό υλικό προτείνεται για τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στο Γε-
νικό Λύκειο, προκειμένου να προσφέρει στους μαθητές και τις μαθήτριες ευκαιρίες να 
αξιοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες γλωσσικές επικοινωνιακές τους ικανότητες και να 
εμπλακούν ενεργά σε δραστηριότητες που έχουν ως απώτερο στόχο την περαιτέρω 
γλωσσική, κοινωνική και ψυχοσυναισθηματική τους ανάπτυξη. 
Το υλικό είναι χωρισμένο σε θεματικές ενότητες. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει δραστηρι-
ότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου στην ξένη γλώσσα, οι 
οποίες έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τις πρότερες γνώσεις και δεξιότητες των 
μαθητών και μαθητριών, και στοχεύουν στην καλλιέργεια των γλωσσικών επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων τους στην ξένη γλώσσα μέσα από αυθεντικές επικοινωνιακές περιστάσεις. 
Συγκεκριμένα, οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να διαβάσουν, να παρατηρήσουν, 
να κατανοήσουν, να συνομιλήσουν, να γράψουν, να αναζητήσουν πληροφορίες, να πα-
ρουσιάσουν, να επεξεργαστούν κριτικά και δημιουργικά, κ.ά. σε ατομικό ή και ομαδικό 
επίπεδο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να προβλημα-
τιστούν σχετικά με θέματα γενικότερου και ειδικότερου ενδιαφέροντος που συνδέονται 
άμεσα με την καθημερινή τους ζωή. 
Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάσουν τη διδα-
σκαλία τους με βάση το επίπεδο γλωσσομάθειας, τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των 
μαθητών και μαθητριών τους, αξιοποιώντας ταυτόχρονα και τη διαθέσιμη υλικοτεχνική 
υποδομή της σχολικής μονάδας. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να:

▪ συμπληρώσουν ή και να προσαρμόσουν το παρόν διδακτικό υλικό σύμφωνα με τις 
ανάγκες της τάξης τους,

▪ παράσχουν στους μαθητές και τις μαθήτριες ευκαιρίες ενεργού μάθησης εμπλέκο-
ντάς τους σε διαδικασίες αναστοχασμού, αναζήτησης, διερεύνησης, επιλογής, προ-
βληματισμού, ανάλυσης, κριτικής σκέψης, σύνθεσης, παραγωγής, αλληλεπίδρασης, 
διαβούλευσης, αξιολόγησης, λήψης απόφασης κ.λπ., 

▪ στοχεύουν στον εμπλουτισμό των προσωπικών εμπειριών των μαθητών και μαθητρι-
ών, συνδέοντας την τάξη με τον κόσμο γύρω τους.

Το υλικό παρέχει τη δυνατότητα για αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στην τάξη ή 
στο σπίτι ενώ παράλληλα έγινε προσπάθεια ώστε η έλλειψη αντίστοιχων μέσων να μην 
αποτελεί απαγορευτικό παράγοντα για τη χρήση του.

Εισαγωγικό σημείωμα




