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∆ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ 

 
1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος των ξένων γλωσσών 
 
Σκοπός της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών είναι η ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας των 

µαθητών ώστε να µπορούν να επικοινωνούν σε διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισµικά περιβάλλοντα.  
Με την εκµάθηση των ξένων γλωσσών προάγονται οι έννοιες του εγγραµµατισµού, της πολυ-

γλωσσίας και της πολυπολιτισµικότητας ως βασικοί άξονες γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των 
µαθητών.  

Οι ξένες γλώσσες συµβάλλουν στην ανάπτυξη της δεξιότητας του µαθητή να ανταποκρίνεται σε 
πραγµατικές συνθήκες επικοινωνίας προβλέψιµες ή απρόβλεπτες χρησιµοποιώντας γλωσσικές, πα-
ραγλωσσικές ή και εξωγλωσσικές επιλογές.  

Με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών οι µαθητές αντιλαµβάνονται ότι η ξένη γλώσσα δεν χρησι-
µεύει µόνο για τη συνεννόηση µεταξύ ανθρώπων που έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης και λόγου, 
αλλά και για την πρόσληψη και διαχείριση πληροφοριών από διάφορα γνωστικά πεδία. 

 
2. Άξονες, Γενικοί στόχοι, Θεµελιώδεις έννοιες ∆ιαθεµατικής προσέγγισης 

 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ (ΤΑΞΕΙΣ: ∆΄ Ε΄ ΣΤ΄) - ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

 

Άξονες γνωστικού 
περιεχοµένου 

Γενικοί στόχοι 
(γνώσεις, δεξιότητες, 
στάσεις και αξίες) 

Ενδεικτικές 
Θεµελιώδεις 
έννοιες ∆ιαθε-
µατικής προ-
σέγγισης 

1. Εγγραµµατισµός 
 
Ο βασικός αυτός άξο-
νας αφορά την από-
κτηση γνώσεων της 
µορφής, της δοµής και 
των λειτουργιών της 
κάθε ξένης γλώσσας, 
αλλά και στην από-
κτηση δεξιοτήτων. 
Έτσι, οι µαθητές µπο-
ρούν να αναπτύσσουν 
επικοινωνιακές ικανό-
τητες, να χειρίζονται 
πληροφορίες και γνώ-
σεις, ώστε ως αυρια-
νοί πολίτες να συµµε-
τέχουν ενεργά στο 
κοινωνικο�
επαγγελµατικό γίγνε-
σθαι. 

Οι µαθητές επιδιώκεται: 
Να καλλιεργούν τον προφορικό και γραπτό λόγο ώστε 
να είναι ικανοί να προσλαµβάνουν και να αξιοποιούν 
κάθε είδους πληροφορία, γνώση και άποψη (προφορική 
και γραπτή). 
Να δοµούν, να οργανώνουν και να τεκµηριώνουν το λό-
γο τους για να εκφράζουν σκέψεις, συναισθήµατα και 
προσωπικές απόψεις που να ανταποκρίνονται σε κάθε 
επικοινωνιακή περίσταση. 
Να αναπτύσσουν στρατηγικές επικοινωνίας προκειµένου 
να επιλέγουν και να χρησιµοποιούν τις κατάλληλες λε-
κτικές πράξεις σε κάθε περίσταση επικοινωνίας.  
Να έρχονται σε επαφή µε κείµενα που επιτρέπουν, πέ-
ραν της κατάκτησης της δοµής της ξένης γλώσσας, και 
την προσέγγιση της αισθητικής της διάστασης. 
Να αναπτύσσουν γνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες 
που θα τους επιτρέπουν να επιλέγουν, να συλλέγουν να 
ταξινοµούν, να επεξεργάζονται, να διασταυρώνουν και 
να µεταβιβάζουν πληροφορίες.   
Να αναπτύσσουν δεξιότητες και ικανότητες που θα 

τους εξασφαλίζουν πρόσβαση στη διά βίου µάθηση και 
εξέλιξη, όπως αυτή του «µαθαίνω πώς να µαθαίνω», 
αυτή της συνεργασίας, της διαπραγµάτευσης, της λήψης 
αποφάσεων, της ευελιξίας, της πρόβλεψης και της αυ-
τοπαρουσίασης. 

 
Επικοινωνία 
Σύστηµα 
Πολιτισµός 

2. Πολυγλωσσία 
 
Ο βασικός αυτός άξο-
νας αναδεικνύει τα 
ξεχωριστά στοιχεία 
λόγου και οµιλίας, ο-
δηγεί στην ανακάλυψη 
οµοιοτήτων και διαφο-
ρών µεταξύ των 

Να εξοικειώνονται µε άλλες γλώσσες, να κατανοούν και 
να χρησιµοποιούν τα δοµικά, µορφοσυντακτικά και λει-
τουργικά στοιχεία πολλών γλωσσών. Τα στοιχεία αυτά 
συµβάλλουν στην ανάπτυξη της ικανότητας των µαθη-
τών να προσλαµβάνουν και να αξιοποιούν τις πληροφο-
ρίες, να εκφράζουν ιδέες και απόψεις και να υιοθετούν 
διαφορετικές συµπεριφορές σε κάθε επικοινωνιακή πε-
ρίσταση. 
Να αποκτήσουν συνείδηση της γλωσσικής πολυµορφίας 

 
Πληροφορία 
Επικοινωνία 
Οµοιότητα � 
∆ιαφορά 
Αλληλεπίδραση  
Χώρος-Χρόνος 
Οργάνωση 
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γλωσσών και καλλιερ-
γεί τη δεξιότητα για τη 
διά βίου εκµάθηση 
των γλωσσών. 

και της λειτουργίας της σε διαφορετικά περιβάλλοντα 
χρήσης λόγου. 
Να κατανοούν κάθε ξένη γλώσσα ως κώδικα επικοινω-
νίας µέσα από την καλλιέργεια µεταγλωσσικών και µετα-
γνωστικών δεξιοτήτων. 
Να αναπτύσσουν την ικανότητα πρόσληψης και παρα-
γωγής των ξένων ήχων µε πιθανή εφαρµογή τους για 
την εκµάθηση ξένων γλωσσών. 
Να χρησιµοποιούν στρατηγικές επικοινωνίας µε στόχο 
να επικοινωνούν ικανοποιητικά, ακόµα κι αν δεν γνωρί-
ζουν καλά την ξένη γλώσσα. 
Να χρησιµοποιούν έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό (άρ-
θρα, λεξικά κ.λπ.) σε διαφορετικές γλώσσες, ώστε να 
αναζητούν πληροφορίες, ιδέες και απόψεις για ποικίλα 
θέµατα που άπτονται και άλλων γνωστικών αντικειµέ-
νων.  
Να µπορούν να χρησιµοποιούν παραγλωσσικά και εξω-
γλωσσικά στοιχεία µέσα στο πλαίσιο κοινωνικοπολιτι-
σµικών πρακτικών µε στόχο την αποτελεσµατική επικοι-
νωνία. 

Σύστηµα 
Πολιτισµός 

3. Πολυπολιτισµικότη-
τα 
 
Ο βασικός αυτός άξο-
νας διέπει όλες τις 
θεµατικές περιοχές 
στις οποίες  οικοδο-
µούνται οι γλωσσικοί, 
κοινωνικοί και πολιτι-
σµικοί κώδικες µιας 
ξένης γλώσσας. 

Να εξοικειώνονται µε την έννοια της πολυπολιτισµικότη-
τας αξιοποιώντας τη διαφορετικότητα (γλωσσική και πο-
λιτισµική). 
Να σέβονται και να αποδέχονται τη διαφορετικότητα του 
«άλλου» µέσα από την ευαισθητοποίηση στη γλωσσική 
και πολιτισµική πολυµορφία. 
Να διαµορφώνουν πολυπολιτισµική συνείδηση ώστε να 
αναπτύσσουν διαπολιτισµική επικοινωνιακή ικανότητα. 
Να µαθαίνουν να προσαρµόζουν το λόγο τους (προφο-
ρικό και γραπτό) σε επικοινωνιακές περιστάσεις, ώστε 
να αναδεικνύεται η πολιτισµική διάσταση της γλώσσας.  
Να καλύπτουν τις τυχόν γλωσσικές ελλείψεις τους χρη-
σιµοποιώντας παραγλωσσικά ή και εξωγλωσσικά µέσα. 
Να γνωρίζουν και να κατανοούν διαφορετικές κοινωνικές 
συµπεριφορές µε µέσον την ξένη γλώσσα, η οποία θα 
τους φέρει σε επαφή µε πολιτισµικά περιβάλλοντα που 
προωθούν αυτές τις συµπεριφορές. 

Οµοιότητα � 
∆ιαφορά  
Ισότητα 
Μεταβολή 
Εξέλιξη 
Μετανάστευση 
Χώρος, χρόνος 
Αλληλεπίδραση 
Συλλογικότητα 
Εξάρτηση 
Σύγκρουση 
Πολιτισµός  
(παράδοση, τέ-
χνη, επιστήµη, 
κουλτούρα) 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
1. Ειδικοί Σκοποί 
Στη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης � ∆ηµοτικό- Γυµνάσιο- επιδιώκεται η προοδευτικά 

αναπτυσσόµενη ικανότητα των µαθητών να µετέχουν σε περιστάσεις επικοινωνίας µε µέσον την 
αγγλική γλώσσα, ώστε µεσοπρόθεσµα να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες της ιδιωτικής, σχολικής και 
της κοινωνικής τους ζωής, ενώ µακροπρόθεσµα να µπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις 
απαιτήσεις του κοινωνικού, εκπαιδευτικού και επαγγελµατικού τους χώρου και, κυρίως, να 
ευαισθητοποιηθούν για την αναγκαιότητα της δια βίου µάθησης. 

Η διδασκαλία της αγγλικής, όπως και η διδασκαλία όλων των ζωντανών γλωσσών διέπεται από 
ένα πλαίσιο αρχών των οποίων τα βασικά  συστατικά είναι ο εγγραµµατισµός, η πολυγλωσσία και η 
πολυπολιτισµική διάσταση. 

Ο εγγραµµατισµός οδηγεί στην καλλιέργεια της προφορικής και γραπτής έκφρασης, στη 
δυνατότητα της σωστής χρήσης της αγγλικής σε ποικίλα περιβάλλοντα επικοινωνίας και στην κατοχή 
της δοµής της. Με τον εγγραµµατισµό καλλιεργούµε γνώσεις µε τις οποίες θα πετύχουµε την 
προσωπική εξέλιξη του κάθε µαθητή για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ως µέρος ενός κοινωνικού 
συνόλου.  

Η πολυγλωσσία δίνει νέα διάσταση στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας καθώς διαµορφώνει 
εκείνο το πλαίσιο µέσα στο οποίο η κάθε γλώσσα προσφέρει νέα προοπτική οργάνωσης του 
πνευµατικού µας κόσµου αλλά και οδηγεί στη δυναµική σχέση µε άλλες γλώσσες.  Μέσα στα όρια µιας 
γνήσιας επικοινωνίας η γλώσσα γίνεται κώδικας επικοινωνίας και ταυτόχρονα φορέας πολιτισµού και 
µέσω αυτής αποτυπώνονται, διαµορφώνονται και εκφράζονται ερµηνείες, αξίες και στάσεις που την 
καθιστούν κοινωνικό και πολιτιστικό αγαθό. 

Τέλος, η πολυπολιτισµικότητα προκύπτει φυσικά και αβίαστα, διότι η αγγλική γλώσσα, ως γλώσσα 
επικοινωνίας µε φυσικούς οµιλητές αλλά και µε άτοµα άλλων εθνικοτήτων, θα φέρει τους έλληνες 
µαθητές σε επαφή µε τον πολιτισµό αγγλόφωνων χωρών αλλά και άλλων εθνικοτήτων, άρα θα 
συµβάλει ουσιαστικά στη διαµόρφωση µιας πολυπολιτισµικής συνείδησης, η οποία κάνει οικείο, 
αποδεκτό και σεβαστό το διαφορετικό, το άλλο και το µακρινό, ενώ συγχρόνως διαπλάθει και ενισχύει 
µε την ανάδειξη των οµοιοτήτων και των διαφορών τις αξίες που διαµορφώνουν την εθνική ταυτότητα. 

Σε ένα τέτοιο πλαίσιο ο γενικός σκοπός δεν είναι η κατάκτηση µιας κατακερµατισµένης γνώσης 
αλλά η κατάκτηση στάσεων ζωής και συµπεριφορών σε µια µεταβαλλόµενη, πολύγλωσση και 
πολυπολιτισµική κοινωνία. Η διαδικασία της µάθησης γίνεται πια συµµετοχική µε συγκεκριµένους 
στόχους για την εκτέλεση προγραµµάτων δράσης στο σχολικό και στο ευρύτερο κοινωνικό 
περιβάλλον και µε την εµπλοκή πολλών γνωστικών αντικειµένων, στο πλαίσιο της διεπιστηµονικής και 
διαθεµατικής προσέγγισης. Έτσι η διαδικασία της µάθησης µετατρέπεται σε µια διαδικασία όπου οι 
µαθητές καλλιεργούν και ασκούν  κυρίως τη δεξιότητα του «µαθαίνω πώς να µαθαίνω» µέσα από την 
πράξη, χειριζόµενοι την πληροφορία και τις µεθόδους προσέγγισης, πρόσβασης, αξιολόγησης και 
αξιοποίησης της πληροφορίας από πολλά γνωστικά αντικείµενα. 

Στο πλαίσιο του σχολικού προγράµµατος µε το µάθηµα της αγγλικής γλώσσας, όπως και µε τα 
άλλα µαθήµατα, ιδιαίτερα µε τις ευκαιρίες που προσφέρει η διαθεµατική προσέγγιση, δίνεται η 
δυνατότητα για σφαιρική ενασχόληση µε θέµατα κοινωνικού περιεχοµένου και για τον συνδυασµό 
πληροφοριών από πολλά γνωστικά πεδία. Επιδιώκεται έτσι η γενική παιδεία, η κοινωνικοποίηση των 
µαθητών µε το γλωσσικό µάθηµα αλλά και η ολόπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους µε 
στόχο τον εγγραµµατισµό και την πολυπολιτισµική συνείδηση. 

Επιδιώκονται έτσι η γλωσσική παιδεία και η επικοινωνιακή ικανότητα. 
 
Γλωσσική παιδεία 
Με το γλωσσικό µάθηµα επιδιώκεται να επιτευχθούν τα εξής: 

- Η επέκταση του επικοινωνιακού ορίζοντα των µαθητών πέρα από αυτόν της δικής τους γλωσσικής 
κοινότητας. 
- Η χρησιµοποίηση µιας δεύτερης γλώσσας για να ψάχνουν, να ανακαλύπτουν και να καταλαβαίνουν 
πληροφορίες σχετικές µε τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους και µε γνώµονα την επικοινωνία. 
- Η δυνατότητα να αναγνωρίσουν την αξία και άλλων τρόπων οργάνωσης της σκέψης, έκφρασης των 
εµπειριών και λειτουργίας στις διαπροσωπικές σχέσεις µε άτοµα του ίδιου αλλά και άλλων 
πολιτιστικών και κοινωνικών σχηµατισµών. 
- Η ανάπτυξη της βασικής δεξιότητας «µαθαίνω πώς να µαθαίνω», µέσω βιωµατικών εµπειριών. 
- Η ανάπτυξη του επιπέδου της «γλωσσικής συνείδησης». 
- Η δυνατότητα να λειτουργεί το άτοµο ως «µεσάζων» ανάµεσα σε µονογλωσσικά άτοµα και οµάδες. 
- Η διεύρυνση του φάσµατος των ρόλων που αναλαµβάνουν σε περιστάσεις επικοινωνίας 
χρησιµοποιώντας την ξένη γλώσσα. 
- Η γνώση και η έµµεση εµπειρία άλλων πολιτιστικών θεσµών, κανόνων, αξιών και συµπεριφοράς. 
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Επικοινωνιακή ικανότητα 
Η ικανότητα έστω και για στοιχειώδη επικοινωνία µε µέσον την αγγλική γλώσσα σηµαίνει ότι πρέ-

πει: 
- Να αποκτηθούν βασικά πληροφοριακά στοιχεία καθώς και συγκεκριµένες ή αφηρηµένες έννοιες που 
αφορούν στη δοµή και στην επικοινωνιακή λειτουργία της ξένης γλώσσας, σε σχέση µε την ελληνική 
αλλά και µε άλλες ξένες γλώσσες. 
- Να αναπτυχθούν  

α. αποδεκτικές δεξιότητες που εξυπηρετούν την πρόσληψη µηνυµάτων, τα οποία µεταδίδονται 
διαµέσου σύντοµων ή και εκτενέστερων κειµένων γραπτού και προφορικού λόγου. 

β. παραγωγικές δεξιότητες που εξυπηρετούν τη µετάδοση µηνυµάτων σε σύντοµα ή και εκτενέ-
στερα κείµενα γραπτού και προφορικού λόγου. 

γ. δεξιότητες συνδιαλλαγής που εξυπηρετούν την άµεση ανταλλαγή µηνυµάτων µεταξύ δύο ή πε-
ρισσοτέρων ατόµων. 

δ. στρατηγικές επικοινωνίας που βοηθούν την επίτευξη επικοινωνιακών στόχων. 
ε. η ικανότητα αναγνώρισης κάποιων σηµασιολογικών-πραγµατολογικών διαφορών και οµοιοτή-

των σε ορισµένες περιστάσεις χρήσης της ξένης και της µητρικής γλώσσας. 
στ. δεξιότητες παράλληλης χρήσης της ξένης και µητρικής γλώσσας καθώς και µεταφορά µηνυµά-

των από τη µία γλώσσα στην άλλη, µε τρόπο κατάλληλο για συγκεκριµένες επικοινωνιακές περιστά-
σεις. 

Η διαθεµατική προσέγγιση θα προσφέρει αυθεντικές επικοινωνιακές καταστάσεις τέτοιες όπου η 
παράλληλη χρήση των γλωσσών θα γίνεται µε αβίαστο και φυσικό τρόπο, µε άξονα την καλύτερη επι-
κοινωνία για πληροφόρηση, αξιολόγηση της πληροφορίας, καταγραφή και παρουσίαση δεδοµένων 
από πολλές γνωστικές περιοχές και από πολλά άτοµα, της ίδιας ή άλλης χώρας. 

Στο πλαίσιο του εγγραµµατισµού, της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισµικότητας, οι µαθητές του 
∆ηµοτικού και του Γυµνασίου θα πρέπει να αναπτύξουν σταδιακά τις παρακάτω δεξιότητες:  
- Προσληπτικές και παραγωγικές δεξιότητες λόγου όπως: 
- Κατανόηση και παραγωγή συνεχούς και συνεκτικού προφορικού και γραπτού λόγου 
- Κατανόηση και χρήση γλωσσικονοητικών εννοιών 
- Παραγωγή λεκτικών πράξεων 
- Στρατηγικές µάθησης και επικοινωνίας 
- ∆εξιότητες παράλληλης χρήσης της µητρικής και της ξένης γλώσσας 
- ∆εξιότητες ανάπτυξης πολυπολιτισµικής συνείδησης 
Οι δεξιότητες αυτές περιγράφονται αναλυτικότερα στους πίνακες που ακολουθούν.  
 

2. Στόχοι, Θεµατικές ενότητες, Ενδεικτικές δραστηριότητες, ∆ιαθεµατικά σχέδια εργασίας 
 

1 )  Ε γ γ ρ α µ µ α τ ι σ µ ό ς  
1α .  Προσληπτικές  και  παραγωγικές  δεξιότητες  λόγου  

Η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στο Γυµνάσιο, στοχεύει ειδικότερα στην ανάπτυξη της ικα-
νότητας των µαθητών να κατανοούν και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο, όπως περι-
γράφεται παρακάτω. 

1 α . 1 .  Κ α τ α ν ό η σ η  π ρ ο φ ο ρ ι κ ο ύ  κ α ι  γ ρ α π τ ο ύ  λ ό γ ο υ  
 

Στόχοι Ενδεικτικές Θεµα-
τικές Ενότητες 

Ενδεικτικές  
∆ραστηριότητες1 

Οι µαθητές επιδιώκεται: 
Να κατανοούν τις δηλούµενες και υπο-
δηλούµενες πληροφορίες που µεταδί-
δονται άµεσα χωρίς περιφράσεις. 
Να κατανοούν από τα συµφραζόµενα 
τις πληροφορίες που µεταδίδονται έµ-
µεσα. 
Να κατανοούν τον επικοινωνιακό στό-
χο φράσεων και σύντοµων προφορι-
κών κειµένων. 
Να εντοπίζουν τις ουσιαστικότερες 

Αγορά 
Καταναλωτικά αγα-
θά 
Μόδα 
Τέχνη 
Εκδροµές 
Μέσα Μαζικής Ε-
νηµέρωσης 
Λαϊκός πολιτισµός 
Ταξίδια 

Έρευνα και µελέτη διαφηµίσεων προϊ-
όντων ή παιγνιδιών-  συµβολισµοί, 
προτάσεις κοινωνικής συµπεριφοράς 
και µοντέλα ζωής µέσω της διαφήµι-
σης- εικόνας και λόγου (Ελληνικά, 
Αγωγή Καταναλωτή, Εικαστικά). 
Παρακολούθηση αυθεντικών διαλό-
γων ή ραδιοφωνικών µουσικών εκπο-
µπών ή ειδήσεων στην αγγλική γλώσ-
σα µε στόχο την άντληση πληροφο-
ριών για χώρες, διακοπές, νέα κυκλο-
φορίες δίσκων ή για γεγονότα που

                                                 
1 Οι δραστηριότητες µε πλάγια γράµµατα προτείνονται ως διαθεµατικές.  
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πληροφορίες από ένα προφορικό κεί-
µενο, να κατανοούν το λεξιλόγιο από 
διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα. 
Να διακρίνουν τις απόψεις από τα γε-
γονότα, τις γενικές από τις ειδικές πλη-
ροφορίες. 
Να αναγνωρίζουν τα λεκτικά σήµατα 
που υποδηλώνουν την αρχή, τη συνέ-
χιση και το τέλος του λόγου. 
Να ερµηνεύουν, να κάνουν υποθέσεις 
µε βάση τις πληροφορίες ενός προφο-
ρικού ή γραπτού κειµένου. 
Να αντλούν πληροφορίες µε βάση τα 
γλωσσικά, παραγλωσσικά και εξω-
γλωσσικά στοιχεία ενός προφορικού ή 
γραπτού κειµένου. 

Αξιοθέατα 
Ιστορικά γεγονότα 

φορίες δίσκων ή για γεγονότα που 
συµβαίνουν σε άλλα µέρη του κόσµου 
και συµπλήρωση ασκήσεων κατανόη-
σης (Γεωγραφία, Μουσική, Πολιτική 
Αγωγή κ.λπ.). 

Να κατανοούν και να εντοπίζουν πλη-
ροφορίες από γραπτά κείµενα και να 
εντοπίζουν τα ουσιαστικότερα σηµεία. 
Να διαβάζουν και να καταλαβαίνουν το 
γενικό νόηµα από τα συµφραζόµενα σε 
κείµενα από ποικίλα γνωστικά αντικεί-
µενα. 
Να αναγνωρίζουν τα λεκτικά σήµατα 
που υποδηλώνουν την αρχή, τη συνέ-
χιση και το τέλος του γραπτού λόγου. 
Να διακρίνουν τις απόψεις από τα γε-
γονότα, τις γενικές από τις ειδικές πλη-
ροφορίες. 
Να διακρίνουν τις σηµασιολογικές δια-
φορές που προκύπτουν από τη διαφο-
ρετική διάταξη ή τη µορφή του κειµέ-
νου, από διαφορετικό τονισµό ή επιτο-
νισµό. 
Να αντλούν πληροφορίες από ένα 
γραπτό κείµενο και να τις µεταδίδουν 
σε µορφή διαγράµµατος, σχεδίου, πί-
νακα, γραφήµατος ή τίτλων. 
 

Ψυχαγωγία 
 
∆ιαδίκτυο 
 
Τεχνολογία 
 
Εκπαίδευση 
 
Τέχνες 
 
Λογοτεχνία 

Παρακολούθηση αποσπασµάτων ται-
νιών ή τραγουδιών και µεταφορά των 
µηνυµάτων τους σε παράσταση πα-
ντοµίµας ή µε στόχο την συµπλήρωση 
ασκήσεων κατανόησης, µε απλή χρή-
ση συµβόλων ή εικονικής αποτύπω-
σης των µηνυµάτων (Αισθητική και 
Μουσική Αγωγή). 
Παρακολούθηση αφήγησης ενός γε-
γονότος, όπως για παράδειγµα ένας 
σεισµός στην Ινδία και συµπλήρωσης 
χαρτών ή πινάκων µε πληροφορίες 
στατιστικής φύσης και ποιότητας, ό-
πως αριθµός θυµάτων ή µέρη που 
υπέστησαν µεγαλύτερες ζηµιές (Μα-
θηµατικά, Γεωγραφία). 
 

 
1 α . 2 .  Π α ρ α γω γ ή  π ρ ο φ ο ρ ι κ ο ύ  κ α ι  γ ρ α π τ ο ύ  λ ό γ ο υ  

 

Στόχοι Ενδεικτικές Θεµα-
τικές Ενότητες 

Ενδεικτικές  
∆ραστηριότητες 

Οι µαθητές επιδιώκεται: 
Να ανταποκρίνονται σε πληροφορίες 
ενός προφορικού ή γραπτού κειµένου 
ερµηνεύοντας και κάνοντας υποθέσεις. 
Να συνδυάζουν γλωσσικά, παρα-
γλωσσικά και εξωγλωσσικά στοιχεία 
για να κατανοήσουν τον συνοµιλητή και 
να επικοινωνήσουν προφορικά µε αυ-
τόν. 
Να πετυχαίνουν τον επικοινωνιακό 
τους στόχο επιλέγοντας και χρησιµο-
ποιώντας σωστό και κατάλληλο λόγο 
για την κάθε περίπτωση. 
Να παρουσιάζουν τα προϊόντα των 
συνθετικών εργασιών και να υποστηρί-

∆ικαιώµατα και υ-
ποχρεώσεις του 
πολίτη 
 
 
 
Κοινωφελή έργα 
 
 
 
Τρόπος ζωής 
 
 
 
 

∆ραµατοποίηση και µίµηση ρόλων στα 
πλαίσια της γνωριµίας των κοινωνι-
κών υπηρεσιών του δήµου ή του κρά-
τους. Συνεντεύξεις µε ανθρώπους 
διαφόρων υπηρεσιών και πρεσβειών 
(Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή). Ε-
φαρµογή της ευρωπαϊκής διάστασης 
των δικαιωµάτων του πολίτη, παρα-
γωγή επικοινωνιακού λόγου µε σκοπό 
την έκφραση παραπόνων και για την 
πρόταση λύσεων καθώς και για τη 
χρήση επίσηµου και ανεπίσηµου λό-
γου (Ελληνικά). 
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ζουν ιδέες, θέσεις και απόψεις µε τρό-
πο κατανοητό, συγκροτηµένο και εύ-
ληπτο. 
Να αντλούν πληροφορίες από ένα 
γραπτό κείµενο και να τις µεταδίδουν 
σε µορφή διαγράµµατος, σχεδίου, πί-
νακα, γραφήµατος ή συνεχούς λόγου. 
Να µεταδίδουν πληροφορίες µε τρόπο 
άµεσο ή έµµεσο. 
Να παράγουν γραπτό λόγο έχοντας 
προηγουµένως σχεδιάσει και οργανώ-
σει τις πληροφορίες που σκοπεύουν να 
µεταδώσουν µε µια λογική και συνειρ-
µική σειρά και να χειρίζονται λεξιλόγιο 
από πολλά γνωστικά πεδία. 
Να χρησιµοποιούν σωστά συνδέσµους 
και συνεκτικά στοιχεία της γλώσσας 
όταν παράγουν προτάσεις και κείµενα, 
ώστε ο λόγος τους να είναι συνειρµι-
κός. 
 

Ψυχαγωγία 
 
Συνήθειες, έθιµα 
Μόδα 
 
Προβλήµατα των 
νέων 
 
Ψυχολογία 
 
Ανθρώπινες σχέ-
σεις 
 
Επικαιρότητα 
 
 

Συζητήσεις/ debates για το θέµα του 
ελεύθερου χρόνου ή της διασκέδασης 
στην Ελλάδα και σε αγγλόφωνες χώ-
ρες, συγκρίσεις οµοιότητες διαφορές. 
(Σύνδεση µε την Κοινωνική και Πολιτι-
κή Οργάνωση). 
∆ηµιουργία εφηµερίδας ή περιοδικού 
ποικίλης ύλης και διάθεσή τους στο 
σχολείο ή στη γειτονιά (σύνδεση µε 
την ελληνική γλώσσα και όλα τα υπό-
λοιπα µαθήµατα, από τα οποία θα 
προκύψει ή ύλη της εφηµερίδας ή του 
περιοδικού), ευαισθητοποίηση και 
ενεργό συµµετοχή στην κοινωνική 
ζωή του σχολείου και του ευρύτερου 
κοινωνικού χώρου. 

 
1 α . 3 .  Κ α τ α ν ό η σ η  κ α ι  χ ρ ή σ η  γ λ ω σ σ ι κ ο ν ο η τ ι κ ώ ν  ε ν ν ο ι ώ ν  

 
Οι µαθητές των A�, B� και Γ� τάξεων του Γυµνασίου θα πρέπει να καταλαβαίνουν και να παράγουν 

προφορικό λόγο, σύµφωνα µε τις παρακάτω έννοιες και µε ορισµένες τουλάχιστον από τις υποδιαιρέ-
σεις τους που τις ακολουθούν. Σε κάθε υποδιαίρεση γνωστικής έννοιας παρατίθενται γλωσσικές εκφο-
ρές ως δείγµατα γραµµατικών και λεξιλογικών στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν παραδείγµατα 
για τον βαθµό γλωσσικής δυσκολίας στην οποία θα πρέπει να εκτεθούν οι µαθητές, ανάλογα µε το 
εκάστοτε στάδιο διδασκαλίας και µάθησης. 
 

Στόχοι 
Ενδεικτικές 

Θεµατικές Ενό-
τητες 

Ενδεικτικές  
∆ραστηριότητες 

1. Υπαρκτική έννοια 
 
Ύπαρξη ή απουσία ατόµων, αντικειµέ-
νων, γεγονότων, καταστάσεων 
[there is no�, to become, to exist, to go 
(be) away] 
 

Λογοτεχνία 
 
 
Ιστορία 

Παιγνίδια παρατήρησης µε την εξαφάνι-
ση αντικειµένων από ένα πλήθος οµοει-
δών πραγµάτων ή παρατήρηση εικόνων 
που διαφέρουν ως προς την απουσία ή 
την προσθήκη προσώπων ή πραγµάτων 
(Σύνδεση µε την Ιστορία, την Αισθητική 
Αγωγή και τη Λογοτεχνία). 

2. Έννοια χώρου 
 
Θέση ατόµων, αντικειµένων, κτιρίων και 
η σχέση τους στον χώρο 
[nowhere, everywhere, somewhere, 
(not) anywhere; to have been to �, 
against, among, at the end of, at the 
side of, before ]  
 
Απόσταση σηµείου από σηµείο 
[away (as in:  It�s two miles away.)] 
 
Κίνηση 
[to come along, to arrive at/in, to lie 
down, to pass (as in:  On your way, 
you�ll pass the museum.)]  
 
Κατεύθυνση της κίνησης 
[straight on, across, along, past, 

Άµεσο περιβάλ-
λον 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή και παρουσίαση της γειτο-
νιάς του σχολείου ή του σπιτιού του κάθε 
µαθητή και σύγκριση των στοιχείων. Ει-
κονική αναπαράσταση των δεδοµένων 
σε χάρτες ή απεικονίσεις. (Σύνδεση µε 
την Γεωγραφία, την Αισθητική Αγωγή 
και τα Μαθηµατικά, εφόσον υπάρξουν 
αντικειµενικές µετρήσεις). 
Παρουσίαση και περιγραφή ενός µυθι-
κού οικοδοµήµατος, όπως για παρά-
δειγµα του λαβύρινθου ή του Άδη ή του 
κάστρου Λάνσελοτ και εικονική αναπα-
ράσταση αυτού (Σύνδεση µε την Ιστορία, 
τη Γεωγραφία και την Αισθητική Αγωγή). 
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through, towards, away from, off (as in:  
It�s just off the highway.); east, west, 
south, north (as in: She went south.)] 
 
Σειρά αντικειµένων / ατόµων στον χώρο 
[before, after (as in: B comes after A.); 
among] 
 
Μέγεθος 
[low, high, deep, narrow, thin, thick, 
wide] 
 
Μήκος 
[centimetre, foot, inch, mile, yard] 
 
Βάρος 
[grams, lbs, oz; to weigh; weight] 
 
Όγκος 
[gallon, pint] 
 
Χώρος 
[room (as in: There is plenty of room 
here.)] 
 
Θερµοκρασία 
[temperature, degree, zero; cool; to boil, 
to burn, to freeze, to heat, to get 
hot/cold/warm] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Έννοια χρόνου 
 
Χρονική στιγµή 
[at the moment, while; just (as in: We�ve 
just arrived.)] 
 
Υποδιαίρεση χρόνου 
[moment, second, minute, century, fort-
night, season] 
 
Χρονική ένδειξη 
[soon, ago (as in: Three years ago � .), 
by (as in: By 2:15 � .), the day/year 
before, the day after � , the first of 
June (spoken), 1 June 1998 (written)] 
 
Χρονική διάρκεια 
[for (as in:  � for five years), since (as 
in: � since 1985), until, not till; to take 
(as in: It takes only ten minutes �), to 
last (short/long time); quick (as in: quick 
meal)] 
 
Σχέσεις προτεραιότητας και ακολουθίας 
[Present perfect, Past perfect; before, 
already, yet, afterwards, later than] 
 
Σχέσεις αλληλουχίας 
[first, then, at the same time, when, 
while, as soon as, next, finally, af-
ter(wards)] 
 
Αναφορά στο µέλλον 
[Present progressive (+verbs of mo-

Ιστορία 
 

Αφήγηση ενός γεγονότος ιστορικού, 
όπως τον βοµβαρδισµό του Λονδίνου 
από τους Γερµανούς στο 2ο παγκόσµιο 
πόλεµο ή η παρουσίαση ενός ιστορικού  
προσώπου, όπως του Γκάντι µε συνε-
χείς αναφορές στο παρελθόν και συνε-
χείς εκφορές που φανερώνουν τη συνέ-
χεια ή την αλληλουχία γεγονότων (Σύν-
δεση µε παγκόσµια Ιστορία και τη διδα-
σκαλία της Ελληνικής σε σχέση µε τον 
αφηγητικό λόγο). 
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tion); Simple present (as in: They leave 
tonight.), soon, in (as in: � in four 
weeks)] 
 
Αναφορά στο παρόν 
[Present simple, Present perfect; still 
(as in: I�m still working.)] 
 
Aναφορά στο παρελθόν 
[Past simple, Past continuous; recently, 
lately] 
 
Καθυστέρηση ή µη 
[later (as in: My sister will be here 
later.), delay (as in: There�s been a de-
lay of two hours.)] 
 
Ταχύτητα 
[miles/kilometres per hour] 
 
Συχνότητα  
[daily, weekly, monthly; times per 
day/week/year; several times, rarely, 
seldom, hardly (ever), often, frequently] 
 
Αρχή 
[since + NP; from (as in: We were work-
ing from morning till night.)] 
 
Συνέχεια 
[Present progressive, Past continuous, 
Present perfect, (Present perfect con-
tinuous); to go on] 
 
Κατάπαυση 
[to end, to finish; till, until] 
 
4. Ποσοτική έννοια 
 
Αρίθµηση αντικειµένων και ατόµων 
[ordinal numbers: another (as in: May 
we have another �?); about (as in: I�ve 
saved about $350.00.)] 
 
Αρίθµηση ποσοτήτων 
[(a) few, (a) little, much, no; (the other) 
half, both, each, several] 
 
Βαθµός διαφοροποίησης ποσοτήτων 
[comparative and superlative degrees of 
adjectives and adverbs] 
 

Αγορά 
 
 
Βιοµηχανική 
παραγωγή 
 
 
 
 

Αναπαράσταση µιας αγοράς και παιγνίδι 
ρόλων. Απαρίθµηση αντικειµένων, ατό-
µων και διάλογοι για την ίδια την αγορά 
ενός προϊόντος αλλά και για σχόλια πά-
νω στις τιµές ή στα είδη των εµπορευµά-
των (Σύνδεση µε την Αγωγή του 
Kαταναλωτή και την Κοινωνική και Πολι-
τική Αγωγή αλλά και µε την Ελληνική 
Γλώσσα για το είδος του λόγου που 
χρησιµοποιούµε σε διαφορετικές κατα-
στάσεις επικοινωνίας). 

5. Ποιοτική έννοια 
 
Χρώµα 
[light, dark, fair, bright, dull] 
 
Ηλικία 
[child, adult, teenager, old, elderly, 
youth, generation] 
 
Όραση 
[NP + can (not) be seen; to watch, to 

Μνηµεία, αξιο-
θέατα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιγραφή των αντικειµένων που βρί-
σκονται σε ένα µουσείο, όπως για πα-
ράδειγµα στο Μετροπόλιταν της Νέας 
Υόρκης ή στο Μουσείο του Γιόρκ µε έµ-
φαση στα υλικά, στις µυρωδιές � που 
είναι χαρακτηριστικές στο µουσείο του 
Γιόρκ � και στα σχόλια για τις ικανότητες 
των ατόµων που ζούσαν τότε και για την 
χρησιµότητα των αντικειµένων. (Σύνδε-
ση µε την Ιστορία και τη Γεωγραφία). 
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see; dark, light, (in)visible] 
 
Ακοή 
[NP + can (not) be heard; sound, soft, 
silence, quiet] 
 
Γεύση 
[to taste (bad, nice, bitter, salty, sour, 
sweet); taste (tasty)] 
 
Υφή 
[rough, smooth, weak] 
 
Όσφρηση 
[to smell (of); smell, odour, perfume, 
bad, nice, (un)pleasant] 
[hard,. soft, strong] 
 
Φυσική κατάσταση 
[alive, dead, better; in (out of) order; to 
look (as in: You look well), to break, to 
cut, to (be) hurt, to fasten, to tie, to re-
pair, to put right, to live, to die] 
 
Καθαριότητα 
[to wash, (to) clean, (to) dirty] 
 
Αποδοχή ή µη 
[I cannot accept� ., We�re against � ]. 
 
Ύλη 
[gold, metal, cotton, leather, nylon, pa-
per, plastic, silver, silk, wood(en), 
wool(en), made of �] 
 
Επιτυχία 
[to fail, to succeed, to try; failure, suc-
cess; (un)successful] 
 
Ορθότητα ή µη 
[NP + should (not)/ought (not) to + VP + 
inf.] 
 
Χρησιµότητα 
[(not) useful, useless] 
 
Ικανότητα 
[NP + will (not)/be able to] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Έννοιες συσχετισµού δράσης / γεγο-
νότων 
 
∆ράση 
[Agent in by-adjunct (passive) (e.g. It 
was definitely done by Bill.), agent in 
emphatic (e.g. It was Bill who did it.)] 
 
∆ιάµεσα ρήµατα 
[to have (as in: I�d like to have my hair 
cut tomorrow.)]  
 
Τροπικός προσδιορισµός 
[in this way, like this; by + V-ing; as (as 

Αρχαιολογικοί 
χώροι 
 
 
 
 
 
 

Οργάνωση µιας υποθετικής ή πραγµατι-
κής ξενάγησης σε έναν αρχαιολογικό 
χώρο µε τη χρήση αφηγηµατικού λόγου, 
οδηγιών για το τι µπορεί ή δεν µπορεί 
κανείς να κάνει µέσα στον αρχαιολογικό 
χώρο, υποθέσεις και σχέσεις αιτίας και 
αποτελέσµατος (Σύνδεση µε την Ιστορία, 
την τοπική Γεωγραφία, τους τρόπους 
εκφοράς λόγου σε παρόµοιες καταστά-
σεις και µε την Τέχνη). 
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in: It�s used as a bed.)] 
 
Κτήση 
[possessive pronouns; of-adjuncts, 
with(out)-adjuncts (e.g. You can�t travel 
without a passport); to belong to �, to 
own, owner, own (as in: My older sister 
has got her own flat.)] 
 
Σύζευξη και διάζευξη 
[as well as, not � either] 
Αιτία 
[why?, because + sub-clause, as + sub-
clause, since + sub-clause, the reason 
is �] 
 
Αποτέλεσµα 
[so � that (as in: We had so much food 
that we could not move); the result is 
�, then] 
 
Σκοπός 
[in order to �, the purpose is�] 
 
Υπόθεση 
[if + sub-clause] 
 
7. Έννοια δείξης 
 
Οριστική δήλωση αντικειµένων ή προ-
σώπων 
[possessive pronouns as subject (e.g. 
Mine is on the table.), possessive pro-
nouns as complement (e.g. The best 
one is his�), independent relative pro-
nouns (e.g. What you say is true.), inter-
rogative pronoun (whom), reflex-
ive/emphatic pronouns (myself, your-
self), reciprocal pronoun (each other), 
propword (one, ones), substitutive verb 
(do) (as in: They asked me to help 
them, and I did.)] 
 
Αόριστη δήλωση αντικειµένων ή προ-
σώπων 
[indefinite pronouns: some, somebody, 
nobody, everybody, everyone, some-
one, noone, (not) anybody/anyone, 
each, both, something, (not)anything, 
nothing, everything, all (as in: They all 
went home.) adverbs: somewhere, no-
where, everywhere, (not) anywhere, 
sometimes, always, never; semi-
deictics: person (as in: There are five 
persons present.), people (as in: what 
do people think about it?), thing (as in: 
What do you call that thing?)] 
 

Επιστηµονική 
φαντασία 
 
 
 
 

Παρουσίαση µιας φανταστικής διαστηµι-
κής πόλης και περιγραφή κτηρίων, αντι-
κειµένων και προσώπων. Συλλογή πλη-
ροφοριών από σχετικά περιοδικά και 
κείµενα φανταστικής λογοτεχνίας καθώς 
και για επιστηµονικά δεδοµένα, όπως η 
κατάσταση του φυσικού χώρου στο διά-
στηµα. Απεικόνιση στο χαρτί και συγκρι-
τικές παρατηρήσεις µεταξύ των τελικών 
προϊόντων των µαθητών και καταγραφή 
και σχολιασµός των συµπερασµάτων 
(Σύνδεση µε τη Γεωγραφία, τη Γλώσσα, 
τη Λογοτεχνία και την Αισθητική Αγωγή). 

8. Λογικές έννοιες 
 
Σκέψη 
[to be sure/certain, to hope, to remem-

Ιστορικές προ-
σωπικότητες 

Συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο 
για µία πολιτική ή ιστορική προσωπικό-
τητα ,όπως για παράδειγµα του Τσόρ-
τσιλ και καταγραφή ων στοιχείων και 
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ber, to think, to wonder, no doubt] 
 
Έκφραση 
[to apologize, to forbid, to recommend, 
to request; statement] 

σηµειώσεων και σχολίων και παρουσία-
ση της προσωπικότητας µε σχόλια για 
την στάση της σε κρίσιµες στιγµές της 
ιστορίας, όπως στο 2ο παγκόσµιο πόλε-
µο ή τη στάση του στους Βαλκανικούς 
πολέµους µε τη χρήση σλάιντς ή επιδια-
σκόπιου. (Σύνδεση µε το µάθηµα της 
Ιστορίας, της Πολιτικής Αγωγής και της 
Τεχνολογίας). 

 
1 α . 4 .  Λ ε κ τ ι κ έ ς  Π ρ ά ξ ε ι ς  

Οι µαθητές του Γυµνασίου θα πρέπει να διδαχθούν τις παραπάνω έννοιες, βάσει των οποίων θα 
µπορούν καταλαβαίνουν γραπτά και προφορικά κείµενα, όπως καθηµερινούς διαλόγους, ειδήσεις, το 
δελτίο καιρού, διαφηµίσεις, ανακοινώσεις, αγγελίες, οδηγίες χρήσης, εντολές, τραγούδια, διαφηµιστικά 
φυλλάδια, σηµειώµατα, προσωπικές επιστολές, στήλες εφηµερίδων (ειδικές στήλες ψυχαγωγίας, κό-
µικς, µικρές αγγελίες), ετικέτες προϊόντων, αφίσες, καταλόγους, ποιήµατα, σύντοµα διηγήµατα, ιστορί-
ες, απλά ή απλοποιηµένα σχολικά κείµενα µαθηµάτων ιστορίας, γεωγραφίας, φυσικής, κοινωνιολογί-
ας, ψυχολογίας κ.λπ. 

Θα πρέπει, επίσης, να παράγουν εύκολα γραπτά και προφορικά κείµενα.  Για παράδειγµα, θα 
πρέπει να µπορούν: να ετοιµάσουν έναν κατάλογο ή ένα πρόγραµµα, να παράγουν τίτλους και υπό-
τιτλους, να δώσουν οδηγίες χρήσης, λειτουργίας και κατασκευής, να κρατήσουν σηµειώσεις, να κά-
νουν διάλογο, να προβούν σε ανακοινώσεις, να πουν µια ιστορία, να εξιστορήσουν ένα γεγονός κ.λπ. 

Κατά την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου οι µαθητές θα πρέπει  να διδαχθούν, ώστε 
να µπορούν να εκφράζονται µε λεκτικές πράξεις, όπως αυτές που αναφέρονται παρακάτω, και από τις 
οποίες έχει δυνατότητα επιλογής ο δηµιουργός του διδακτικού-µαθησιακού υλικού για την κάθε τάξη. 
Μετά από κάθε λεκτική πράξη παρατίθενται γλωσσικές εκφορές που αποτελούν παραδείγµατα από 
τον βαθµό της γλωσσικής δυσκολίας στην οποία θα πρέπει να εκτεθούν οι µαθητές, ανάλογα µε το 
εκάστοτε στάδιο διδασκαλίας και µάθησης. 
 
 

Στόχοι 
(Λεκτικές πράξεις και ενδεικτικές 

γλωσσικές εκφορές) 

Ενδεικτικές 
Θεµατικές Ενό-

τητες 
Ενδεικτικές 

∆ραστηριότητες 

Ο µαθητής επιδιώκεται: 
Να προσδιορίζει άτοµα, αντικείµενα και 
να τα περιγράφει. 
[This/that one, these/those ones � This 
table is made of marble.  Her heart is 
made of stone.]  
Να διορθώνει (θετικές και αρνητικές 
φράσεις). 
[(No,) Jill hasn�t left, she� s still here.  He 
hadn�t seen him.  We won�t be leaving 
soon. He hasn�t even been introduced 
yet.] 
Να κάνει ερωτήσεις προκειµένου να βε-
βαιωθεί για κάτι και να απαντά ανάλογα. 
[Haven�t you seen her yet?  Of course I 
have.  They�ve been working hard, 
haven�t they?  Well, so and so.  We are 
lost, aren�t we?  I don�t really think so.  
He hasn�t been working at home, right?  I 
think he has.] 

 
 
 
 
Επαγγελµατικοί 
χώροι 
 

 

Αυτοπαρουσίαση στα πλαίσια του 
επαγγελµατικού προσανατολισµού 
όπου οι µαθητές αναλαµβάνουν να 
παρουσιαστούν ως υποθετικοί επαγ-
γελµατίες και να παρουσιάσουν το 
χώρο, τις συνθήκες εργασίας τους 
και να συστήσουν συνεργάτες, όπως 
για παράδειγµα ένας γιατρός να πα-
ρουσιάσει το ιατρείο του ή ένας ζω-
γράφος το εργαστήριό του ή ένας 
αρχιτέκτονας το γραφείο του (Σύνδε-
ση µε τον Επαγγελµατικό Προσανα-
τολισµό) 

 

Να ζητά και να δίνει απλές πληροφορίες. 
[When are you actually leaving?  Tonight.  
How far have you got?  Not very far.  
When was it delivered?  The day before 
yesterday.  Why did you say that Clara 
wasn�t coming?  Because I thought she 
was busy.] 

 
Οικογένεια 
 
 
 
 
Επαγγελµατικός 
προσανατολισµός

Στο πλαίσιο της κοινωνικής αγωγής 
να παίξουν παιγνίδια ρόλων, όπου οι 
ρόλοι θα παρουσιάζουν τα µέλη µιας 
οικογένειας τα οποία θα αντιµετωπί-
ζουν ένα πρόβληµα και θα παίρνουν 
θέση πάνω σε αυτό, µε βάση το ρόλο 
τους (Σύνδεση µε την Κοινωνική και 
Πολιτική Αγωγή)
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Να κάνει προσδιοριστικές ερωτήσεις και 
να απαντά ανάλογα. 
[What kind of soap have you been using?  
An anti-allergic soap.  Which briefcase 
will you be taking with you?  The black 
one.  Who was invited to dinner?  My 
father was.  Whose article was published 
there last year?  My mother�s.] 
Να αρνείται κάτι. 
[I just can�t (won�t) do it.  She�s never 
seen a volcano.  We haven�t had snow in 
five years.] 
Να ρωτάει και να δηλώνει ικανότητα ή 
δυνατότητα. 
[I can understand Spanish, but I can�t 
speak it well.  He�s unable to read yet.] 
Να προειδοποιεί κάποιον για κάτι. 
[Be careful! Don�t cut yourself!  Mind your 
head! If you don�t study, you�ll fail. When 
you�re arrogant nobody likes you.] 
Να ζητά από κάποιον να προβεί ή να µην 
προβεί σε µια ενέργεια. 
[We�d like something to drink. Could I 
have your green jacket?  Please come 
over here.  Could you please close the 
door?  Would you mind opening the win-
dow?] 
Να προτείνει κάτι σε κάποιον και να α-
ποδέχεται ή να αρνείται µια πρόταση. 
[Shall we dance?  OK. (Maybe) we could 
work together on that project.  That�s a 
good idea!  What about walking home?  
I�m too tired.  We might go by train.  I 
suppose so, why not?  Why not (don�t 
we) fly there?  Let�s not, it�s very expen-
sive.] 
Να δίνει την άδεια ή να απαγορεύει και 
να ζητά την άδεια να κάνει κάτι. 
[Smoking is not allowed here.  Photos 
are not permitted in the museum.  You 
may not use this room.  People are not 
supposed to � .  Do you mind if � .  Is it 
alright if � .  May I � ] 
Να εκφράζει επιθυµίες. 
[I want to buy a computer with the money 
I�m saving.  She�d like to have her own 
room.  May I move downstairs?  Would 
you like to stay longer?  What could we 
do tonight?  What about that film Joe 
mentioned? ]  

προσανατολισµός 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχολική ζωή 
 
 

Πολιτική Αγωγή). 
 

Να εκφράζει προτιµήσεις και να ρωτά 
σχετικά. 
[We�d rather stay in a less expensive ho-
tel.  I prefer/like small cities.  I�d prefer 
some fresh orange juice.  Which do you 
prefer?  Where would you rather be/go?  
Tea or milk?] 
Να εκφράζει ικανοποίηση ή µη και να 
ρωτά σχετικά. 

∆ιεθνής κουζίνα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οργάνωση έκθεσης φαγητών από 
διάφορες αγγλόφωνες χώρες. Συλ-
λογή πληροφοριών, επισκέψεις σε 
πρεσβείες, συνταγές, έθιµα, παρα-
σκευή φαγητών µε τη βοήθεια των 
γονέων και δηµιουργία και διανοµή 
προσκλήσεων για τη συµµετοχή στην 
εκδήλωση της οµάδας ή της τάξης 
τους και άλλων ατόµων, µαθητών ή 
µη. (Σύνδεση µε πολλά µαθήµατα και 
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[That�s just what I wanted.  These are not 
what I had in mind.  That�s not good 
enough.  You can do better.  Are you 
satisfied with your grades?  How do you 
find this hotel?] 
Να δηλώνει τι του αρέσει και γενικότερα 
να εκφράζει ευχαρίστηση ή δυσαρέσκεια 
για κάτι και να ρωτά σχετικά. 
[I love/hate/enjoy walking.  How do you 
like my hair?  That�s 
lovely/wonderful/great.  Are you glad it 
happened?  Well, I�m very pleased.  I�m 
miserable with this weather.  I under-
stand.  Aren�t you excited about it?  I 
could be, but I�m not.  Don�t you enjoy 
sailing?] 
Να εκφράζει ενδιαφέρον ή έλλειψη εν-
διαφέροντος, να δηλώνει τι τον ενδιαφέ-
ρει και να ρωτά για τα ενδιαφέροντα των 
άλλων. 
[How interesting/boring!  I�m really inter-
ested in Astronomy.  I�m bored (to tears).  
She�s interested in visiting Vienna.  He 
doesn�t care if they travel abroad.  Aren�t 
you interested in her work?] 
Να εκφράζει ευγνωµοσύνη και να αντι-
δρά στην ευγνωµοσύνη που εκφράζει 
κάποιος. 
[Thanks so much.  Not at all.  It was so 
kind of you to bring me home.  It was a 
pleasure.  I really appreciate it.  Don�t 
mention it.] 
Να εκφράζει απογοήτευση. 
[What a shame/pity!  I�m really sorry to 
hear you�re not feeling well.  If you don�t 
come, I�ll be disappointed.] 
Να ζητά συγγνώµη και να αποδέχεται τη 
συγγνώµη του άλλου. 
[I�m so sorry!  It�s OK. I really apologize.  
Be more careful next time.  Please, for-
give me.  Oh, forget it.  I didn�t mean it; 
please, excuse me.  It doesn�t really mat-
ter.] 
Να αναµεταδίδει πληροφορίες. 
[She says the shop is closed. He said 
that it�s going to cost a lot. The weather 
forecast is that it will be cloudy over the 
weekend.] 
Να συστήνει κάποιον και να ανταποκρί-
νεται σε συστάσεις. 
[Dr. Short, may I introduce my father?  I�d 
like you to meet Ms Thelma Hudson.  It�s 
nice to meet/know you.  How do you do?  
Pleased to meet you.] 
Να αναφέρει εάν γνωρίζει ή δε γνωρίζει 
κάτι ή κάποιον και να ρωτά σχετικά. 
[I know she did it, but I don�t know why.  
He�s gone. I know because his mother 
told me. Do you know why Mary hasn�t 
arrived yet?  Have you heard that Jim got 
f ?

 
Ελεύθερος χρό-
νος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χόµπυ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινωνικές σχέ-
σεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Φιλικές σχέσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνί-
α). 
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first prize?] 
Να εκφράζει έκπληξη ή την απουσία της 
και να ρωτά σχετικά. 
[What a surprise!  How surprising!  Fancy 
that!  I�m not at all surprised to hear that.  
It doesn�t surprise me that he didn�t turn 
in his work.  Aren�t you surprised that 
we�re here?] 
Να εκφράζει ελπίδα. 
[I (do) hope so/not.  She hopes to be-
come a doctor.  We hope that he�s fine.] 
Να συγχαίρει, να εύχεται, να κάνει µια 
πρόποση. 
[Congratulations!  Many happy returns.  
Cheers] 
Να εκφράζει φόβο ή ανησυχία, να καθη-
συχάζει κάποιον από φόβους ή ανησυχί-
ες και να ρωτά αν κάποιος φοβάται ή 
ανησυχεί. 
[I�m afraid of them.  We�re fright-
ened/scared.  She�s really worried about 
him.  Don�t be afraid.  Don�t worry.  It�s 
quite alright.  Are you afraid of the dark?  
Are you worried about us?  Is something 
worrying you?  Is there something on 
your mind?]   

 
 
 
 
Γιορτές, επέτειοι 
 
 
 
 
 
 
 

Να δηλώνει σκοπό, ν� ανακοινώνει τα 
σχέδιά του και να ρωτά για τους σκοπούς 
και τα σχέδια των άλλων. 
[I�m going to study hard for that exam.  
They intend to move to the States.  
We�re thinking of driving to Thessaloniki 
and back to Patras. What are you about 
to do?  Are you planning to take that 
computer course?] 
Να προσκαλεί, να αποδέχεται ή να αρνεί-
ται την πρόσκληση άλλων και να ρωτά 
αν µια πρόσκληση έγινε δεκτή. 
[(How) would you like to come [sailing] 
with us?  I�d like/love to.  What about go-
ing camping this weekend?  It would be 
nice, but I can�t.  (Do) have one of mine.  
Thanks but I�m on a diet.  You must 
come to dinner with us.  That�ll be nice.  
With pleasure.  Will you be coming to the 
movies after all?]  

Ταξίδια 
 
 
 
 
 
 
Σπουδές 
 
 
 
 
 
 
 

Οργάνωση ενός ταξιδιού. Συγκέ-
ντρωση πληροφοριών για τον τόπο, 
τη διαµονή, τα αξιοθέατα, το ταξίδι 
και συζήτηση για τις καλύτερες και 
οικονοµικότερες λύσεις. Προτάσεις 
και συζητήσεις για το θέµα (Σύνδεση 
µε τη Γεωγραφία και την Ιστορία). 
 

Να συµφωνεί ή να διαφωνεί µε κάτι. 
[I quite agree. Certainly not. You have a 
point there. That�s not right. You�re wrong 
there. I don�t believe that this is true. 
Don�t you agree that they�re nice?  The 
film was excellent, don�t you think?] 
Να ζητά και να δίνει οδηγίες. 
[You take a peeled onion and � .  Press 
the playback button to play back � .  
Adjust the volume, if needed.  3 beeps 
will be heard indicating the end of the last 
message.  This unit should be connected 
to a power supply � .] 

Τέχνη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχέσεις κρά-
τους-πολίτη 

Παρουσίαση ενός πίνακα, για παρά-
δειγµα του Γουώρχολ και περιγραφή 
του, καθώς και παρουσίαση της επο-
χής του καλλιτέχνη και σχόλια για τις 
επιρροές που είχαν άλλοι σε αυτόν. 
Θα ακολουθήσει συζήτηση όπου θα 
εκφράζονται συµφωνίες ή διαφωνίες 
για την αξία του καλλιτέχνη. (Σύνδε-
ση µε την Ιστορία και την Αισθητική 
Αγωγή). 
 
∆ιάλογοι µε διάφορους επικοινωνια-
κούς στόχους, όπως για να ζητήσει 
κάποιος βοήθεια για να µετακινήσει 
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Να εκφράζει βαθµούς βεβαιότητας και να 
ρωτά πόσο βέβαιος είναι κάποιος άλλος. 
[It�s definitely full.  She�s sure that he left 
yesterday.  I believe they won�t come.  I 
think that you have to press the button.  
It�s not very likely, but not impossible ei-
ther.  This painting cannot be by Picasso.  
You�re absolutely sure they�ve done it?  
Don�t you believe that things will 
change?] 
Να εκφράζει υποχρέωση, να συµβουλεύ-
ει και να ρωτά σχετικά. 
[We must be home before midnight.  You 
have to fill in this form.  When do we 
have to go?  You�re not supposed to do 
that.  We shouldn�t call him now.  Should 
we go to the police?  If I were you, I�d 
phone immediately.] 
Να ζητά και να προσφέρει βοήθεια για 
κάτι. 
[Would you mind helping me with � ?  
Allow me to help you with � .] 
Να αφηγείται ένα γεγονός. 
[It was my birthday. My friends and family 
had come to the party �] 
Να διηγείται µια ιστορία. 
[He had no other sister but Anna.  She 
was only five when he went off to col-
lege.  She cried for days and then 
stopped talking about him.  She never 
referred to him by name or otherwise.  
When he came home for Christmas she 
hid in her room.  He went up, opened the 
door quietly and started looking.  He 
found her in the closet with a sheet over 
her head�.] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οικογενειακές 
σχέσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινωνικές εκ-
δηλώσεις 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συνεντεύξεις 
 
 
 

κάτι ή για να ζητήσει οδηγίες πως θα 
κινηθεί σε ένα δηµόσιο κτήριο ή για 
να εκφράσει ανησυχία για τους βαθ-
µούς του παιδιού του στο σχολείο 
(Σύνδεση µε διάφορα µαθήµατα ανά-
λογα µε τα θέµατα επιλογής για τους 
διαλόγους). 
 
 

 
1 β .  Σ τ ρ α τ η γ ι κ έ ς  µ ά θ η σ η ς  κ α ι  ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς  

 

Στόχοι 
Ενδεικτικές Θε-
µατικές Ενότη-

τες 
Ενδεικτικές  

∆ραστηριότητες 

Οι µαθητές επιδιώκεται: 
Να µαθαίνουν πώς να µαθαίνουν 
Να αποκτήσουν τις δεξιότητες: 
- της συνεργασίας, διαπραγµάτευσης και 
της ευελιξίας, 
- της κατανόησης του άλλου, 
- της πρόβλεψης και της υπόθεσης 
- της αναζήτησης, επιλογής, επεξεργασί-
ας, διερεύνησης, χρήσης και διάχυσης 
της πληροφορίας, 
- της αυτοπαρουσίασης, 
- της συνεχούς γλωσσικής βελτίωσης και 
της αναγνώρισης της ανάγκης για τη δια 
βίου µάθηση µε µέσον την αγγλική 
γλώσσα, 
- της γνώσης και της αξιοποίησης των 
σύγχρονων τεχνολογικών µέσων µε ερ-
λ ί λ ή λώ

Προστασία του 
περιβάλλοντος 
 
 
Βιοµηχανική πα-
ραγωγή 
 
 
 
 
Ποιότητα ζωής 
 
 
Κοινωνική δράση 
 
 
Υγεία 
 
 

Επισήµανση και καταγραφή προ-
βληµάτων, κατηγοριοποίηση και 
οµαδοποίηση αυτών µε τις κοινές 
συνιστώσες, αξιολογήσεις, µελέτες 
αντίστοιχων περιπτώσεων σε άλλες 
χώρες, προτάσεις λύσεων, εφαρµο-
γές κάποιων προτάσεων µε την ορ-
γάνωση προγραµµάτων δράσης σε 
θέµατα όπως η ανακύκλωση στη 
γειτονιά ή στο δήµο τους. [Σύνδεση 
µε το µάθηµα της Χηµείας (ανακύ-
κλωση υλικών), µε τη Βιολογία (επι-
πτώσεις της µόλυνσης στον αν-
θρώπινο οργανισµό και στην πανίδα 
και τη χλωρίδα), µε τα Μαθηµατικά 
(πίνακες στατιστικοί, διαγράµµατα 
κλπ), µε τη Γεωγραφία (γνωριµία µε 
άλλες χώρες και το φυσικό τους 
περιβάλλον) και µε την Αγωγή του 
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γαλείο την αγγλική γλώσσα. 
 

Στατιστικά στοι-
χεία 

Πολίτη (οργάνωση προγραµµάτων 
κοινωνικής δράσης και εµπλοκής 
στα κοινά)]. 
Στο πλαίσιο ων διαθεµατικών δρα-
στηριοτήτων οι µαθητές ασκούνται 
ειδικότερα:  
- στον αυτοέλεγχο και αυτοδιόρθω-
ση στη γλώσσα καθώς και στη 
χρήση των κατάλληλων µέσων για 
αυτό, όπως λεξικά, τα βιβλία τους ή 
λογισµικό 
- στην απόκτηση µεταγλωσσικών 
γνώσεων, - δοµή της γλώσσας, πα-
ραγωγή λέξεων, συντακτικό, λεξιλό-
γιο  
- στον τονισµό, επιτονισµό και στην 
προσωδία 
- στην απόκτηση αισθητικής αντί-
ληψης της γλώσσας 
- στην ατοµική και οµαδική εργασία 
- στην αποτελεσµατική επικοινωνία 
µε φυσικούς οµιλητές ή απλούς 
χρήστες της αγγλικής γλώσσας  

 
2 )  Π ο λ υ γ λ ω σ σ ί α  

∆εξιότητες  παράλληλης  χρήσης  γλωσσών  
Οι µαθητές του Γυµνασίου ταυτόχρονα, θα πρέπει να αναπτύξουν και ορισµένες δεξιότητες παράλ-

ληλης χρήσης της µητρικής και ξένης γλώσσας, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
 

Στόχοι 
Ενδεικτικές Θε-
µατικές Ενότη-

τες 
Ενδεικτικές  

∆ραστηριότητες 

Να µεταφέρουν στα ελληνικά το βασικό 
µήνυµα ενός προφορικού ή γραπτού αγ-
γλικού κειµένου. 
Να συζητήσουν ή να παράγουν ένα σύ-
ντοµο γραπτό κείµενο στη µια γλώσσα, 
ορµώµενοι από ένα γραπτό ή προφορικό 
κείµενο στην άλλη γλώσσα. 
Να εντοπίσουν σε ένα κείµενο στη µία 
γλώσσα κάποιες πληροφορίες που αφο-
ρούν ένα συγκεκριµένο επικοινωνιακό 
στόχο και να τις χρησιµοποιήσουν, προ-
κειµένου να ανταποκριθούν στον στόχο 
τους αυτόν, µιλώντας ή γράφοντας στην 
άλλη. 
Να διαβάσουν δυο παρόµοια κείµενα, το 
ένα στα ελληνικά και το άλλο στα αγγλικά 
και να µπορούν να εντοπίσουν παράλλη-
λα ή αντικρουόµενα µηνύµατα. 
Να χρησιµοποιούν ως  µοντέλο ένα κεί-
µενο γραµµένο στη µία γλώσσα για να 
παράγουν ένα παρόµοιο στην άλλη- πι-
θανώς µε διαφορετικές πληροφορίες. 
Να µεταφέρουν από τη µια γλώσσα τον 
επικοινωνιακό στόχο ενός µηνύµατος, 
µια ιδέα, σχόλια ή τη γνώµη ενός ατόµου. 
Να εξηγούν στη µία γλώσσα µια σύλλη-
ψη, υπόθεση ή αντίληψη επιστηµονικού 
ή καθηµερινού λόγου που έχει διατυπω-
θεί στην άλλη.

Αγορά εργασίας 
 
 
 
 
 
Πρόληψη ατυχη-
µάτων 
 
 
 
 
 
 
Φυσικές κατα-
στροφές 
 
 
 
 
 
Λογοτεχνία 

Αναλαµβάνουν µεταφράσεις κειµέ-
νων για συγκέντρωση πληροφοριών 
στο θέµα της προστασίας από πυρ-
καγιές ή της µόλυνσης του περιβάλ-
λοντος σε µία πόλη π.χ. στην 
Θεσ/κη, στέλνουν e-mail στο διαδί-
κτυο για να συλλέξουν πληροφορίες 
για παρόµοια προβλήµατα σε πό-
λεις της Αγγλίας, Αµερική ή Αυ-
στραλίας, αναζητούν πληροφορίες 
από επιστηµονικούς φορείς ελληνι-
κούς και αγγλόφωνους και στο τέ-
λος καταλήγουν σε συµπεράσµατα, 
τα οποία τα στέλνουν στους αρµό-
διους ελληνικούς φορείς, ενεργώ-
ντας ως υπεύθυνοι πολίτες (Σύνδε-
ση µε µαθήµατα Βιολογίας, Χηµείας, 
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, 
Ελληνικών, Πληροφορικής κλπ.). 
 
Οργάνωση λογοτεχνικής βραδιάς µε 
κείµενα Ελλήνων και Άγγλων ή Α-
µερικανών συγγραφέων της ίδιας 
χρονικής περιόδου και συζήτηση για 
τα θέµατα και το είδος του λόγου 
των συγγραφέων καθώς και για την 
εποχή στην οποία αυτοί έδρασαν. 
Αναζήτηση οµοιοτήτων και διαφο-
ρών και ανάγνωση αποσπασµάτων 
(Σύνδεση µε τα µαθήµατα της Ιστο-
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θεί στην άλλη. 
Να µεταφέρουν από τη µια γλώσσα στην 
άλλη αντίστοιχες εκφράσεις, ευχές, ρητά, 
όρους κλπ, µε αντιστοιχία σηµασιολογική 
και πραγµατολογική. 

ρίας και της Λογοτεχνίας). 
 

 
 

3 )  Π ο λ υ π ο λ ι τ ι σ µ ι κ ό τ η τ α  
∆εξιότητες  ανάπτυξης  πολυπολιτισµ ικής  συνείδησης  

 

Στόχοι 
Ενδεικτικές Θε-
µατικές Ενότη-

τες 
Ενδεικτικές  

∆ραστηριότητες 

Οι µαθητές επιδιώκεται: 
Να αναγνωρίζουν την πρόθεση του 
συνοµιλητή ή του συγγραφέα σε όλα τα 
είδη του γραπτού ή προφορικού λόγου. 
Να αναγνωρίζουν τις πολιτιστικές ιδιαιτε-
ρότητες µέσα από τη γνώση του γλωσσι-
κού κώδικα. 
Να απαντούν γραπτά ή προφορικά σε 
κάθε τι που επιβάλλει η ανάγκη συνεν-
νόησης µε παραγλωσσικά ή εξωγλωσσι-
κά στοιχεία. 
Να κατανοούν κοινωνικές συµπεριφορές, 
διαφορετικές των δικών τους ως ισότιµες 
και ισάξιες. 
Να γνωρίσουν το πολιτιστικό περιβάλλον 
άλλων λαών, να το κατανοούν και να το 
σέβονται ως κάτι που εµπλουτίζει τον 
ψυχικό και πνευµατικό τους κόσµο. 

Καθηµερινή ζωή, 
τρόποι χαιρετι-
σµού, συνήθειες 
φαγητού, τρόποι 
παραγωγής φα-
γητών. 
Ενδυµασία, είδη 
ρούχων και χτε-
νισµάτων. 
Μόδα σε διαφο-
ρετικές ιστορικές 
στιγµές, 
προσωπικότητες 
στην µόδα. 
∆ιασκέδαση, 
τραγούδια, χοροί, 
µουσικά ινδάλµα-
τα. 
Ταινίες, περιοδι-
κά, µελέτη 
ηρώων και αξιών, 
ηθοποιοί. 
Νοµίσµατα, µο-
νάδες µέτρησης. 
Ιστορία- εθνικοί 
ήρωες, βιογραφί-
ες, ιστορικά γε-
γονότα, εθνικές 
γιορτές. 
Λαϊκές δοξασίες, 
λαϊκός πολιτι-
σµός, γνωµικά, 
παροιµίες, θέα-
τρο του δρόµου. 
Τέχνη και µορφές 
τέχνης στη δια-
χρονικότητά τους. 
Είδη διακοπών, 
πληροφορίες 
σχετικές µε δια-
κοπές, υπηρεσίες 
τουρισµού, δια-
βατήρια κλπ. 

Οργάνωση εβδοµάδας λαϊκών χο-
ρών ή εθνικών φαγητών ή εθνικής ή 
λαϊκής µουσικής ή εθνικών ενδυµα-
σιών µε τη συµµετοχή εκπροσώπων 
από πολλές αγγλόφωνες χώρες ή 
και από άλλες, µε εργαλείο επικοι-
νωνίας την αγγλική γλώσσα (Σύν-
δεση µε τα µαθήµατα της Γεωγρα-
φίας και της Αισθητικής και Μουσι-
κής Αγωγής και της Οικιακής Οικο-
νοµίας). 
 
Συλλογές µύθων ή δοξασιών από 
την Ελλάδα και από άλλες Αγγλό-
φωνες χώρες, σύγκριση παραδο-
σιακών µύθων µε σύγχρονους µύ-
θους, σύγκριση και αναζήτηση ο-
µοιοτήτων και διαφορών στα πολιτι-
στικά δεδοµένα διαφορετικών χω-
ρών και προσπάθεια συγγραφής 
ενός µύθου µε διεθνή πολιτιστικά 
στοιχεία, ώστε να γίνουν αντιληπτά 
τα δοµικά και µορφολογικά στοιχεία 
των µύθων (Σύνδεση µε τη Γεω-
γραφία, την Τέχνη, τη Λογοτεχνία 
και την Ιστορία). 
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Προτεινόµενα διαθεµατικά σχέδια εργασίας2 
 
Θέµα: Βιογραφία ενός επιστήµονα (ή φιλόσοφου). Οργάνωση ατοµικών και οµαδικών εργασιών µε 

θέµα την περιγραφή της εποχής κατά την οποία έζησε ο επιστήµονας ή φιλόσοφος. Επεξεργα-
σία, ανάλυση ή και µετάφραση ξένων κειµένων σχετικών µε το θέµα. Επιλογή συγκεκριµένων 
στοιχείων από τις θεωρίες των βιογραφούµενων. Καταγραφή στοιχείων επαγγελµατικής πορεί-
ας από τα βιογραφικά. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος � Χρόνος, Μεταβολή, Εξέλι-
ξη, Πολιτισµός. Προεκτάσεις στην Ιστορία, Φυσικές επιστήµες, ΣΕΠ. 

Θέµα: Φυσικά φαινόµενα � Κλιµατολογικές Συνθήκες. Οργάνωση ατοµικών και οµαδικών εργα-
σιών µε θέµα την µελέτη των φυσικών φαινοµένων. Το κλίµα της Ελλάδας � Ευρώπης. Περι-
βαλλοντικές αλλαγές. Επιρροές στον άνθρωπο. Καταγραφή καιρικών φαινοµένων � επιδράσεις 
στη χλωρίδα και πανίδα. Επαγγέλµατα που σχετίζονται µε το θέµα. Ορολογία. Θεµελιώδεις 
διαθεµατικές έννοιες: Χώρος � Χρόνος, Μεταβολή, Εξέλιξη. Προεκτάσεις στην Ιστορία, Γεω-
γραφία, Φυσικές επιστήµες, ΣΕΠ, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ξένες Γλώσσες (Γαλλικά, Γερ-
µανικά, κ.α.). 

Θέµα: Μικρές Αγγελίες από εφηµερίδες. Οργάνωση ατοµικών και οµαδικών εργασιών µε θέµα τη 
µελέτη της δηµοσιογραφικής γλώσσας που αφορά θέµατα εργασιακά και κοινωνικο-οικονοµικά. 
Μελέτη αγγελιών που σχετίζονται µε την πληροφόρηση και εύρεση εργασίας. Σύνταξη µικρής 
αγγελίας. Ταξινόµηση επαγγελµάτων σε σχέση µε τις σπουδές. Καταγραφή των προσόντων 
που απαιτούνται για την κάλυψη συγκεκριµένων θέσεων εργασίας (προφίλ των σπουδαστών/ 
εργαζοµένων). Προσφορά και ζήτηση στην αγορά εργασίας. Επαγγέλµατα που σχετίζονται µε 
το θέµα. Θεµελιώδεις διαθεµατικές έννοιες: Χώρος - Χρόνος, Μεταβολή, Εξέλιξη. Προεκτά-
σεις στην Πληροφορική, ΣΕΠ, Ελληνική και Ξένη Γλώσσα, Μαθηµατικά.  

 
3. Mεθοδολογικές προσεγγίσεις 
 
Α. Βασικές τεχνικές διδακτικής 
Για το σχεδιασµό των διδακτικών διαδικασιών, µε στόχο την κατάκτηση της γλώσσας οφείλουµε 

να συνυπολογίζουµε το µαθησιακό επίπεδο των παιδιών, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους και το επίπε-
δο γλωσσοµάθειας. Η χρήση διαφορετικών µεθόδων και οι διαφορετικές στρατηγικές διδασκαλίας δί-
νουν στις θεµατικές περιοχές και στις γλωσσικοκοινωνικές έννοιες τη δυναµική να δηµιουργούν κίνη-
τρα στους µαθητές και στις µαθήτριες να συµµετέχουν ενεργά στις εκάστοτε δραστηριότητες. Έτσι 
χρησιµοποιούµε διάφορες τεχνικές, είτε κατευθυνόµενες (αποστήθιση, σηµειώσεις, επανάληψη, αντι-
γραφή, µεγαλόφωνη ανάγνωση, χρήση της µητρικής γλώσσας, σύγκριση µε τη µητρική γλώσσα και 
άλλες γλώσσες) είτε ελεύθερες και δηµιουργικές (παιγνίδια, δραµατοποίηση, ελεύθερη έκφραση). 

Η συστηµατική χρήση διαλόγου σε όλες τις δραστηριότητες είναι η ουσία της ενεργητικής µάθησης 
και οι συζητήσεις ο πυρήνας της διαθεµατικής προσέγγισης. Η Αγγλική γλώσσα, γενικά, δίνει την ευ-
καιρία για ενεργό συµµετοχή µε τις κατάλληλες ερωτήσεις, για πειραµατικές προσεγγίσεις στα θέµατα 
και για διερεύνηση στόχων και την επιλογή κατάλληλων µέσων. Η χρήση του διαλόγου σε µικρές ή 
µεγάλες οµάδες ασκεί τα παιδιά σε δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας και σε δεξιότητες χειρισµού 
της άλλης γνώµης. 

Β. Γλωσσικές � µαθησιακές δραστηριότητες 
Με στόχο τη µαθησιοκεντρική προσέγγιση, οι γλωσσικές δραστηριότητες στις οποίες καλείται να 

διαδραµατίσει κάποιο ρόλο ο µαθητής θα πρέπει να οδηγούν στη γνώση ως µαθησιακή εµπειρία. Με 
την έννοια αυτή αποτελούν µαθησιακές δραστηριότητες και σκόπιµο είναι να ανταποκρίνεται η καθεµία 
σε ορισµένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω κριτήρια. 

Χαρακτηριστικά της µαθησιακής δραστηριότητας 
- Να δηµιουργεί κίνητρα για τη συµµετοχή των µαθητών στη γλωσσική δραστηριότητα. 
- Να στοχεύει στην ανάπτυξη διαφόρων τύπων µαθησιακών ικανοτήτων, ώστε να βοηθήσει στην ολό-
πλευρη ανάπτυξη του µαθητή. 
- Να δηµιουργεί συνθήκες όχι µόνο για ατοµική εργασία αλλά και για συνεργασία των µαθητών κατά 
ζεύγη και οµάδες έτσι, ώστε να δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης των κοινωνικών και οργανωτικών δε-
ξιοτήτων των µαθητών. 
- Να ενεργοποιεί τις διαφορετικές στρατηγικές µάθησης των µαθητών. 
- Να προωθεί τη νοητική ανάπτυξη και την οργάνωση της σκέψης. 
- Να επιτρέπει, σε ορισµένες περιπτώσεις, λύσεις εξαρτώµενες από τις δεξιότητες και τις στρατηγικές 
του κάθε µαθητή. 
- Να βασίζεται στην αυτενέργεια του µαθητή. 

                                                 
2 Τα διαθεµατικά αυτά σχέδια εργασίας µπορούν να συµπληρώσουν εναλλακτικά τις αναφερόµενες στο ΑΠΣ «εν-
δεικτικές διαθεµατικές δραστηριότητες», για τις οποίες διατίθεται περίπου το 10% του διδακτικού χρόνου.  
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- Να προσδιορίζει τις παραµέτρους που χαρακτηρίζουν το επικοινωνιακό γεγονός στο οποίο θα ε-
µπλακούν οι µαθητές. 

∆οµή της δραστηριότητας 
Σχεδιάζοντας την κάθε δραστηριότητα, ο δηµιουργός σκόπιµο είναι να έχει αποφασίσει ως προς 

τα εξής: 
α) Ποιος είναι ο στόχος της δραστηριότητας (π.χ. για παρουσίαση ή εµπέδωση κάποιου γλωσσι-

κού φαινοµένου, για να εντοπίσει ο µαθητής την κύρια ιδέα σ� ένα κείµενο, για να επιλύσει κάποιο 
πρόβληµα ή να παρουσιάσει το προϊόν µιας συνθετικής εργασίας κ.λπ.). 

β) Ποιο είναι το περιεχόµενο της δραστηριότητας (π.χ. γραµµατικός κανόνας, λειτουργία της 
γλώσσας κ.λπ.). 

γ) Ποια διαδικασία απαιτείται για να πραγµατοποιηθεί η δραστηριότητα (π.χ. µε ανάκληση και µε-
ταφορά στοιχείων που έχουν διδαχθεί, µε ανάλυση δεδοµένων, µε βάση συγκεκριµένες δεξιότητες του 
µαθητή κ.λπ.). 

δ) Κάτω από ποιες συνθήκες θα πραγµατοποιηθεί η δραστηριότητα (εάν θα πραγµατοποιηθεί π.χ. 
στην τάξη � ατοµικά ή σε οµάδες, ως εργασία στο σπίτι, ως συνεργασία µε άλλα παιδιά, µέσω του 
διαδικτύου ή ως εξωσχολική δραστηριότητα κ.λπ.). 

Τύποι δραστηριοτήτων 
Οι τρεις βασικοί τύποι δραστηριοτήτων είναι οι εξής: 
α) Ασκήσεις µορφολογίας και γλωσσικών λειτουργιών: Ασκήσεις µε επίκεντρο το τυπικό της 

γλώσσας, τις δεξιότητες που απαιτούνται για την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και προφορι-
κού λόγου, τις στρατηγικές επικοινωνίας που αναπτύσσει ο µαθητής. 

β) Ασκήσεις σχηµατοποίησης: Ασκήσεις που σχηµατοποιούν το λόγο, π.χ. σε πίνακες αντικατά-
στασης, αντιστοιχήσεων, κατηγοριοποιήσεων κ.λπ. 

γ) Επικοινωνιακές δραστηριότητες: Κυρίως µέσω των συνθετικών εργασιών οι δραστηριότητες 
αποκτούν πολλαπλά χαρακτηριστικά και επιπλέον ασκούν τα παιδιά στη γλώσσα και σε επικοινωνια-
κές δεξιότητες σε ατοµικό και σε οµαδικό επίπεδο. 

Γ. Προσεγγίσεις συνθετικών εργασιών 
Η πιο δηµιουργική παιδαγωγική προσέγγιση της ξένης γλώσσας, και όχι µόνο, είναι οι συνθετικές 

εργασίες (projects). Με αυτές οι µαθητές συνειδητοποιούν την κοινωνικο- πολιτισµική διάσταση της 
γλώσσας, βιώνουν νέες εµπειρίες και ανακαλύπτουν γνώσεις, αναπτύσσουν µεθοδολογικές και ερευ-
νητικές ικανότητες, µαθαίνουν να χρησιµοποιούν τις νέες τεχνολογίες, αποκτούν πραγµατική εµπειρία 
του κόσµου, ζουν την πολυπολιτισµικότητα και βιώνουν την πολυγλωσσία και, βασικά, µαθαίνουν να 
επικοινωνούν, χειριζόµενοι τις αντιθέσεις και τις συγκρούσεις τους. Για να λειτουργήσει ο σχεδιασµός, 
η διαπραγµάτευση και η αποτελεσµατικότητα ενός project πρέπει να κατανοήσουµε τη διαδικασία επι-
λογής του κοινού θέµατος, τις τεχνικές της επιλογής, τους τρόπους διαχείρισης του θέµατος για να ε-
ξασφαλίσουµε την εγκυρότητα του αποτελέσµατος, τη δυναµική του διαλόγου και, τέλος, την επιτακτι-
κή ανάγκη δικτύου ανταλλαγών µε σχολεία της χώρας ή άλλων χωρών. 

Η επιλογή κοινού θέµατος απαιτεί τη συνεργασία εκπαιδευτικών και µαθητών. Το θέµα πρέπει να 
αντανακλά τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών και να έχει κοινωνικό χαρακτήρα, ώστε να 
συνδέει το σχολείο µε τη ζωή, Θέµατα όπως για παράδειγµα η οικογένεια συνδέουν την ξένη γλώσσα 
µε κλάδους όπως η γεωγραφία, η ιστορία, η κοινωνιολογία, η οικονοµία, η ψυχολογία και διαµορφώ-
νουν µια νέα άποψη για τον ιστορικό, κοινωνικό και οικονοµικό ρόλο της οικογένειας στο εδώ κι αλλού, 
στο σήµερα και στο χθες, στο ίδιο και το διαφορετικό. 

Ο καταιγισµός ιδεών µεταξύ των συµµετεχόντων, οι αλλεπάλληλες συνθέσεις των απόψεων, η 
οµαδοποίηση είναι µερικές τεχνικές επιλογής θεµάτων, για τα οποία ή θα συνεργαστούν οι εκπαιδευτι-
κοί δύο ή περισσότερων αντικειµένων ή θα επιλεγεί ένα πρόγραµµα δράσης όπου όλο το σχολείο θα 
εµπλακεί µε τη διαπλοκή όλων των γνωστικών αντικειµένων, όπως για παράδειγµα η διαµόρφωση 
µονάδας ανακύκλωσης στο σχολείο. 

Η ενεργητική µάθηση µέσω της οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας αποτελεί τη µοναδική κατάλληλη 
στρατηγική για την υλοποίηση της διαθεµατικής προσέγγισης, και όχι µόνο. Η εργασία στις οµάδες 
βοηθάει τους µαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες και στρατηγικές διερεύνησης, αναγκαίες για την αυ-
τόνοµη µάθηση. Αυτή είναι µια διαδικασία όπου τα παιδιά προβληµατίζονται, πειραµατίζονται, υποθέ-
τουν, διακινδυνεύουν λύσεις και προτάσεις, επαληθεύουν και εφαρµόζουν, στηριζόµενοι σε προηγού-
µενες εµπειρίες και στον ατοµικό ρυθµό. Επίσης δίνεται ευκαιρία για τη βιωµατική µάθηση µέσω των 
σχεδίων εργασίας, όπου δοκιµάζονται στάσεις και αξίες, ελέγχονται αντιθέσεις και διαχειρίζονται οι 
συγκρούσεις, αφού ο στόχος είναι η επιτυχία της δράσης, όπως την έχουν ήδη ορίσει. Η συλλογική 
επεξεργασία, η ολοκλήρωση και η ανακοίνωση είναι αυτοσκοποί και κοινωνικοί στόχοι. 

Τέλος, πρέπει να ξανατονίσουµε πως η Αγγλική γλώσσα, ως φορέας πολιτισµού και πληροφορί-
ας, βοηθάει σηµαντικά στη διαθεµατική προσέγγιση και ως όχηµα γνώσης και ως µέσο επικοινωνίας, 
µε την πρόσβαση σε πολιτιστικά αγαθά και µε τη χρήση τεχνολογικών µέσων, π.χ. διαδίκτυο. 

∆. ∆ίκτυο ανταλλαγών 
Μέσα στο πλαίσιο µιας περιοχής, µιας χώρας ή του κόσµου όλου η ανταλλαγή µαθητών αποτελεί 

έναν βασικό µεθοδολογικό εργαλείο µε το οποίο εξασφαλίζεται η άµεση επικοινωνία, η ανταλλαγή α-



 448 

πόψεων και πολιτισµού και η συνεργασία πάνω σε θέµατα κοινού ενδιαφέροντος. Η διεξαγωγή κοινών 
projects µεταξύ σχολείων φέρνει τα παιδιά αντιµέτωπα µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και ε-
στιάζει την προσοχή τους στην κατανόηση της δοµής και του τρόπου λειτουργίας σχετικών συστηµά-
των, βοηθά την άµεση συνεργασία και τα εκπαιδεύει στην από κοινού αντιµετώπιση προβληµάτων � 
θεµάτων, χωρίς όρια γεωγραφικά και πολιτιστικά. Οι ανταλλαγές µάλιστα σε επίπεδο παιδιών προω-
θούν αβίαστα και φυσικά την επικοινωνία σε επίπεδο οικογένειας, οπότε το ξένο γίνεται οικείο και το 
άγνωστο γνωστό. Έχουµε έτσι µια διαπολιτισµική εκπαίδευση στις πραγµατικές της διαστάσεις. 

Ε. Η διαθεµατική διάσταση 
Κάθε γλώσσα (και συνεπώς και η Αγγλική) συνιστά καθοριστικό στοιχείο κάθε πολιτισµού, εξελίσ-

σεται στο χώρο και στο χρόνο, είναι κώδικας επικοινωνίας, καθιστώντας εφικτή τη συγκρότηση κοινω-
νίας, αποτελεί ένα σύστηµα που παρουσιάζει οµοιότητες και διαφορές µε άλλα, γλωσσικά και µη, συ-
στήµατα, µε τα οποία βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση.  

Η παραπάνω διατύπωση είναι µία από πολλές πιθανές διατυπώσεις προκειµένου να αναδειχθεί 
το γεγονός ότι η γλώσσα συνδέεται εξ ορισµού µε θεµελιώδεις έννοιες και συνεπώς προκύπτει αβία-
στη η δυνατότητα διαθεµατικής σύνδεσης µε τα άλλα γνωστικά αντικείµενα όπως Ελληνική Γλώσσα, 
Λογοτεχνία, Ιστορία, Αισθητική Αγωγή, Μαθηµατικά, Γεωγραφία, Φυσική, Κοινωνικές Επιστήµες, Πλη-
ροφορική, Περιβαλλοντικές Επιστήµες κ.λπ. Κατά συνέπεια στην Αγγλική γλώσσα ενυπάρχει η διαθε-
µατική διάσταση. 

Σε επίπεδο διδακτικής πρακτικής, η ανάδειξη των εννοιών συντελείται µέσω θεµάτων (topics), τα 
οποία αποκτούν το γενικό τους πλαίσιο µέσα από το ∆ΕΠΠΣ, χαρτογραφούνται στο επιµέρους ΑΠΣ 
και παίρνουν πλέον τη µορφή συγκεκριµένης πρότασης σε επίπεδο διδακτικού υλικού.  

 
4. Παιδαγωγικά µέσα υποστήριξης της µάθησης 
 
Α. Εκπαιδευτικές πηγές 
Οι εκπαιδευτικές πηγές, που θα στηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία, δεν µπορεί να είναι το ένα 

και µοναδικό σχολικό βιβλίο. Βεβαίως θα υπάρχει το βιβλίο, το οποίο θα παρέχει την βασική πληρο-
φορία για το κάθε ένα γνωστικό αντικείµενο ξεχωριστά, αλλά δεν αρκεί µόνο αυτό. Ένα ντοσιέ µε εκ-
παιδευτικό υλικό, προϊόν της συνεργασίας καθηγητών και µαθητών και συνεχώς ανανεούµενο, µετα-
βαλλόµενο και εξελισσόµενο θα πρέπει να είναι το βασικό υλικό πολλαπλής χρήσης για µια διαφορο-
ποιηµένη παιδαγωγική διαδικασία µάθησης. Άρθρα εφηµερίδων και περιοδικών, εγκυκλοπαίδειες, α-
φίσες, λογισµικό, φωτογραφίες, βιντεοταινίες, διαφάνειες (σλάιντς), προπλάσµατα, κατασκευές, αρ-
χειακό υλικό του σχολείου ή της πολιτείας, ερωτηµατολόγια, κείµενα και ό,τι άλλο οπτικοακουστικό και 
γραπτό υλικό θεωρείται απαραίτητο για τη συγκέντρωση των πληροφοριών , όλα µπορεί να είναι εκ-
παιδευτικό υλικό. Με αυτού του τύπου το υλικό οι µαθητές ενηµερώνονται, ευαισθητοποιούνται και 
προβληµατίζονται πάνω στην πραγµατικότητα και αποκτούν σφαιρική αντίληψη για το φυσικό και κοι-
νωνικό χώρο. Ταυτόχρονα αναπτύσσουν και το δικό τους κόσµο, αφού συµπληρώνουν ή ακυρώνουν 
προϋπάρχουσες γνώσεις και επιτυγχάνουν τη µονιµότητα, τη γνησιότητα και την ανανέωση της γνώ-
σης. 

Θα πρέπει επίσης να υπάρχει φροντίδα ώστε να επιλέγεται εκπαιδευτικό υλικό, µέσα από το ο-
ποίο οι µαθητές: 

- θα αποκτήσουν αντίληψη της πολιτισµικής ποικιλοµορφίας του αγγλόφωνου χώρου,  
- δεν θα σχηµατίσουν µονοδιάστατη εικόνα για τους φυσικούς οµιλητές της Αγγλικής γλώσσας, και  
- θα αποκτήσουν την ικανότητα να γίνουν �κοινωνοί� του δικού τους πολιτισµού χρησιµοποιώντας 

την Αγγλική γλώσσα ως µέσον επικοινωνίας. 
Β. Χώροι µάθησης 
Ο χώρος της τάξης αποτελεί από µόνος του στοιχείο µάθησης, όταν στηρίζει την οµαδοκεντρική 

διδασκαλία µε την κατάλληλη τοποθέτηση των θρανίων, τους πίνακες για τις ανακοινώσεις των παι-
διών, το χρώµα στους τοίχους και ξεχωριστό χώρο για δηµιουργικές εργασίες. Η ύπαρξη λειτουργικών 
βιβλιοθηκών, η συνδροµή σε ξενόγλωσσα περιοδικά, ανάλογα µε την ηλικία των παιδιών και τα επι-
στηµονικά ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών, ο ξεχωριστός χώρος για τη χρήση των υπολογιστών, του 
διαδίκτυου και η εξασφάλιση χρήσης από το σχολείο όλης της υλικοτεχνικής υποδοµής των δήµων ή 
φορέων της πολιτείας, είναι απαραίτητα σε κάθε σχολική µονάδα. Η ενεργητική µάθηση απαιτεί το ευ-
νοϊκό εκείνο περιβάλλον όπου η έκθεση των παιδιών στην ξένη γλώσσα θα είναι συνεχής, καθηµερινή 
και χωρίς όρια. 

Η διαµόρφωση της τάξης καλό θα είναι να γίνεται σε συνεργασία µε τους µαθητές, για να αναπτύ-
ξουν ένα αίσθηµα ευθύνης για την κατάσταση του χώρου «τους» και κατ� επέκταση του σχολείου 
«τους». 

Γ. Επιστηµονικό εποπτικό υλικό και υποδοµή πειραµατισµών και επιστηµονικής έρευνας 
Η διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας απαιτεί ευκαιρίες και δυνατότητες για την ανάδειξή της σε  

εργαλείο/µέσο ανάπτυξης και της επιστηµονικής σκέψης και του επιστηµονικού προβληµατισµού. Τέ-
τοιες ευκαιρίες για κατανόηση και χρήση επιστηµονικών όρων, εννοιών και συµπερασµάτων µπορούν 
να εµφανιστούν µόνο µέσα από διαθεµατικές προσεγγίσεις επιστηµονικών θεµάτων, όπου η ξένη 
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γλώσσα δηµιουργεί τη δυνατότητα σφαιρικής πληροφόρησης και αδιαµεσολάβητης επικοινωνίας µε 
τον διεθνή επιστηµονικό κόσµο. Για παράδειγµα µια συγκριτική έρευνα για τη µόλυνση των νερών του 
Ρήνου, του Τάµεση, του Σηκουάνα και του Πηνειού µπορεί να δώσει σηµαντικές πληροφορίες και 
πρωτόγνωρες ευκαιρίες άσκησης της ξένης γλώσσας ως βασικού κώδικα επικοινωνίας, και ταυτόχρο-
να να εξασφαλίσει τη δυνατότητα εφαρµογής καθαρά επιστηµονικών µεθόδων έρευνας (µελέτη δειγ-
µάτων, χηµική ανάλυση, µετρήσεις των συνεπειών της µόλυνσης στη ζωή των ποταµών κ.λπ.), οι ο-
ποίες θα οδηγήσουν στη βιωµατική εµπειρία µαθητών και καθηγητών µε την επιστηµονική έρευνα και 
θα δώσουν στη ξένη γλώσσα την αξία της ως βασικού µέσου επικοινωνίας και στον επιστηµονικό το-
µέα. Ένα σχολείο που θα προσφέρει τη δυνατότητα για τέτοιους πειραµατισµούς και για έρευνες και 
µελέτες σε βάθος θα αξιοποιήσει στον µέγιστο βαθµό τις δυνατότητες της ευέλικτης ζώνης και της δια-
θεµατικής προσέγγισης. Τέτοιου είδους προγράµµατα ωθούν από τη φύση τους στη δηµιουργία δι-
κτύων ανταλλαγής µαθητών και εκπαιδευτικών, τα οποία ενδυναµώνουν και το ρόλο της ξένης γλώσ-
σας και εξασφαλίζουν µια ανοιχτή και συνεχή σχέση µε την επιστηµονική έρευνα καθώς και ανοίγουν 
νέες ορίζοντες για τους αυριανούς επιστήµονες· συγχρόνως καλλιεργούν ένα περιβάλλον µέσα στο 
οποίο οι µαθητές λειτουργούν ως παραγωγοί και όχι ως καταναλωτές της γνώσης.  

 
5. Αξιολόγηση 
 
Όταν ο ουσιαστικός σκοπός της διδασκαλίας κάθε ξένης γλώσσας, άρα και της Αγγλικής είναι να 

την αναδείξει σε κοινωνικό και πολιτιστικό αγαθό για τον καθένα και να την εξυψώσει σε µέσο επικοι-
νωνίας ατόµων και λαών τότε η αξιολόγηση γίνεται αυτόµατα αποτίµηση και εκτίµηση του ίδιου του 
σκοπού, του διδακτικού έργου και της επικοινωνιακής ικανότητας των µαθητών. 

Η αξιολόγηση γίνεται έτσι µια διαρκής διαδικασία και χαρακτηρίζεται από τη διαφάνεια των διαδι-
κασιών και την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων της. Ο στόχος δεν είναι η αξιολόγηση του µαθητή µό-
νο ως προς την κατάκτηση της δοµής και της µορφής της ξένης γλώσσας αλλά από τη δυνατότητα 
χρήσης της σε διαφορετικά και αυθεντικά περιβάλλοντα επικοινωνίας. Στόχος είναι και η διερεύνηση 
της πορείας των µαθητών για να προχωρήσουµε στην ανατροφοδότηση των διδακτικών διαδικασιών 
και ο εντοπισµός των αιτίων των δυσκολιών για να στηρίξουµε µια άµεση, ουσιαστική και αποτελεσµα-
τική παρέµβαση. 

Μέσα από την αξιολόγηση οι µαθητές µπορούν να οδηγηθούν στην αναγνώριση των λαθών τους 
και στην ανάπτυξη τεχνικών για τη βελτίωσή τους, να οδηγηθούν σε µεταγλωσσικές δεξιότητες και να 
αποκτήσουν υπευθυνότητα για την ίδια τη διαδικασία της µάθησης. 

Οι µορφές αξιολόγησης οφείλουν να διακρίνονται από πολυµορφία και να εξυπηρετούν πολλούς 
και διαφορετικούς στόχους. Η αξιολόγηση που θα αφορά στον µαθητή, για να είναι αποτελεσµατική, 
πρέπει να στηρίζεται στην αξιολόγηση όχι µόνο των γνώσεων αλλά και στην αξιολόγηση ικανοτήτων, 
δεξιοτήτων, στάσεων και συµπεριφορών. Τα κριτήριά της πρέπει να βασίζονται στους ίδιους τους στό-
χους της µάθησης, στη συγκεκριµένη πρόοδο του κάθε ξεχωριστού µαθητή σε σχέση µε τον εαυτό του 
κι όχι σε συγκρίσεις µεταξύ συµµαθητών και βέβαια να συνυπολογίζεται η ηλικία, οι εµπειρίες και οι 
ανάγκες των µαθητών. Οι γραπτές δοκιµασίες, µε ερωτήσεις κλειστού ή ανοιχτού τύπου, πολλαπλών 
επιλογών ή ελεύθερης ανάπτυξης, να αξιολογούν την ικανότητα κατανόησης και παραγωγής γραπτού 
λόγου, την δυνατότητα χρήσης λεξιλογίου και µορφοσυντακτικών φαινοµένων και, βεβαίως, να µην 
είναι οι µοναδικές. Να συνδυάζονται µε αξιολογήσεις κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου 
µέσα από δραστηριότητες επικοινωνιακές, δραµατοποιήσεις, παιγνίδια ρόλων, συζητήσεις και µέσα 
στα πλαίσια της καθηµερινότητας, σε πραγµατικές επικοινωνιακές καταστάσεις. Αυτές οι πραγµατικές 
επικοινωνιακές καταστάσεις είναι που απαιτούν και τις εναλλακτικές µορφές αξιολόγησης, οι οποίες 
παίζουν ένα σπουδαίο ρόλο στη νέα, κριτική παιδαγωγική πρόθεση: 
- τα ίδια τα αποτελέσµατα των projects, του σχολείου.  
- ο φάκελος υλικού για τον κάθε µαθητή, 
- η αυτοαξιολόγηση, 
- η αξιολόγηση της οµάδας και της συνεργασίας,  
- η αξιολόγηση µε στόχο τη διαπίστωση του επιπέδου γλωσσοµάθειας για τον κάθε µαθητή και την 
αναζήτηση κατάλληλου υλικού για τη βελτίωση του επιπέδου του,  
- τα ίδια τα αποτελέσµατα των  σχεδίων εργασίας 
- αξιολόγηση του ίδιου του έργου από τους άµεσα ή έµµεσα εµπλεκοµένους φορείς στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

Τα παραπάνω αποτελούν µερικές µορφές εναλλακτικής αξιολόγησης, αφού οι µαθητές, µέσα από 
τα νέα προγράµµατα σπουδών, µαθαίνουν δηµιουργικά την επικοινωνιακή δυνατότητα της ξένης 
γλώσσας και αντιλαµβάνονται τη διαπολιτισµική της διάσταση, µέσα από την ανακάλυψη αναπαρα-
στάσεων του άλλου.  

Σηµαντική είναι και η αξιολόγηση του ίδιου του προγράµµατος σπουδών, η οποία έχει το χαρακτή-
ρα µιας διαµορφωτικής και συστηµατικής διαδικασίας, µε στόχο τη συνεχή βελτίωσή του, µε τον όρο 
βέβαια ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις υλοποίησής του. Η οργανωµένη συλλογή πληροφοριών, από 
όλα τα στάδια ανάπτυξης και από όλα τα στοιχεία που το συνθέτουν, και η ανάλυση και η ερµηνεία 
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τους θα οδηγήσουν στην εξαγωγή συµπερασµάτων και στη διατύπωση προτάσεων για την αποτελε-
σµατικότερη εφαρµογή του προγράµµατος. 

Η αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος µπορεί να αποτιµηθεί βάσει των παρακάτω κριτηρίων: 
- το βαθµό επίτευξης των σκοπών και των στόχων του προγράµµατος σπουδών 
- την επίδοση και την πρόοδο των µαθητών 
- την αποδοχή του προγράµµατος από όλους όσους συµµετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία 
- την ανταπόκρισή του στις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες των παιδιών και στις προσδοκίες της 
οικογένειας, του σχολείου και της κοινωνίας 
- τη δυνατότητα εφαρµογής του στην σχολική πραγµατικότητα  ( υλικοτεχνική υποδοµή, επιµορφωτι-
κές ανάγκες των εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικό υλικό�)  
- το βαθµό στήριξης από συγγραφείς, εκπαιδευτικούς, οικογένεια, πολιτεία� 
- τη σαφήνεια στη διατύπωση των στοιχείων, που το συνθέτουν και  
- από την παιδαγωγική του καταλληλότητα. 

Σε κάθε αξιολόγηση είναι απαραίτητος ο σχεδιασµός, που καθορίζει και τη διαδικασία και που ο-
φείλει να διακρίνεται από ευελιξία και να επιτρέπει αλλαγές και συνεχή αναπροσαρµογή των κριτηρί-
ων.  

Ο σχεδιασµός, και εποµένως και η διαδικασία ακολουθούν, σε γενικές γραµµές, τα παρακάτω 
στάδια: 
- καθορισµό στόχων 
- συγκέντρωση στοιχείων και εκπόνηση και εφαρµογή σχεδίων  
- ανάλυση των στοιχείων και ερµηνεία των δεδοµένων και 
- χρησιµοποίηση των πορισµάτων για βελτιωτικές παρεµβάσεις. 

Σ� όλα αυτά τα παραπάνω στάδια µπορούν να χρησιµοποιηθούν ποικίλες µέθοδοι για τη συλλογή 
στοιχείων. Η επιλογή αυτών των µεθόδων συναρτάται και προσδιορίζεται από τους ίδιους τους στό-
χους και το περιεχόµενο της αξιολόγησης, και πρέπει να λαµβάνει υπόψη και την εµπλοκή άλλων µα-
θηµάτων σε περίπτωση διαθεµατικών δραστηριοτήτων. Ενδεικτικά, µπορούµε να αναφέρουµε ως τέ-
τοιες τα ερωτηµατολόγια, τις συνεντεύξεις, την παρατήρηση, τη βιντεοσκόπηση και τους φακέλους µα-
θητών.  

Εκείνο που είναι πολύ σηµαντικό να τονιστεί είναι ότι η αξιολόγηση κάθε προγράµµατος ολοκλη-
ρώνεται µόνο, όταν αξιοποιούνται τα αποτελέσµατά της µε στόχο την ανατροφοδότηση της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας. 

 


