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Θεωρητικό πλαίσιο

 Η αγγλική γλώσσα αποτελεί γέφυρα επικοινωνίας

ανάμεσα στους λαούς.

 Ως διδακτικό αντικείμενο βρίσκεται στο Ενιαίο

Πρόγραμμα Σπουδών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 Παρόλα αυτά συχνά παρατηρείται το γεγονός οι μαθητές

να μην μπορούν να την χρησιμοποιήσουν με ευχέρεια,

όποτε αυτό καταστεί απαραίτητο, πράγμα το οποίο

οφείλεται στην έλλειψη γλωσσικής εξάσκησης.



 Το 1ο Πειραματικό Λύκειο αναλαμβάνει ευρωπαϊκά

προγράμματα (erasmus+ KA1, e-twinning) και

διοργανώνει - συμμετέχει σε πανελλήνιες και διεθνείς

διοργανώσεις (συνέδρια, διαγωνισμοί).

 Το σχολείο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για εκπαιδευτικά

προγράμματα που προωθούν την καινοτομία στο χώρο

της Εκπαίδευσης, όπως οι ενεργητικές, μαθητοκεντρικές,

διερευνητικές και ομαδοσυνεργατικές μέθοδοι και τα

εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρνουν τους μαθητές σε

επαφή με την ευρωπαϊκή πολιτισμική παράδοση μέσω της

τεχνολογίας της επικοινωνίας.



 Στο πλαίσιο της εφαρμογής νέων μεθόδων διδασκαλίας, για τη

διασύνδεσή του με σχολεία της Ευρώπης το συγκεκριμένο

πρόγραμμα επιμόρφωσης δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς

άλλων ειδικοτήτων εκτός της «Αγγλικής Γλώσσας» να

χρησιμοποιήσουν μέσω βιωματικών και άλλων μεθόδων την

αγγλική γλώσσα για τη διδασκαλία του διδακτικού τους

αντικειμένου.

 Η χρήση της αγγλικής γλώσσας μέσα από διαφορετικά

αντικείμενα θα δώσει στους μαθητές τη δυνατότητα

εμπλουτισμού του λεξιλογίου τους και εξάσκησης στην

καθημερινή επικοινωνία, καθιστώντας την χρήση της αγγλικής

γλώσσας σε όλα τα μαθήματα μία ακόμη εκπαιδευτική μέθοδο.



Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν: 

Η χρήση της μέσα από ένα μείγμα μαθημάτων, όπως:

 αγγλικής εστίασης (food festival),

 επισκέψεων σε χώρους ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος,

 διδασκαλίας της ιστορίας της πόλης μέσα από πίνακες της Εθνικής

Πινακοθήκης του Δουβλίνου,

 πολιτισμού, με συμμετοχή σε τοπικές γιορτές, θεατρική παράσταση,

παράσταση τοπικών χορών river dancing

 Θρησκευτικές δραστηριότητες, με επισκέψεις σε χώρους μοναστικούς

 κοινωνικο-πολιτιστικές δραστηριότητες (επικοινωνία με τους τουρίστες

στην πόλη, τους άστεγους, τους υπαλλήλους, τους επαγγελματίες)

 εργαστηρίων διδακτικών πρακτικών



Στόχοι:

Στόχος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν
την επικοινωνιακή ικανότητα τους στα αγγλικά, προκειμένου
να τους δοθεί η δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με τους
μαθητές τους στην τάξη κατά τη διδασκαλία και σε
καθημερινές καταστάσεις.

Δόθηκε έμφαση στην επικοινωνία μέσω της γλώσσας όχι
μόνο μεταξύ των εκπαιδευόμενων αλλά και με τους
ανθρώπους της πόλης (επαγγελματίες, άστεγους, ιερείς,
τουρίστες, νέους/ες) μέσω βιωματικών μεθόδων και χρήσης
εκπαιδευτικών παιχνιδιών.



Δραστηριότητες:

 Ομαδοσυνεργατική (4 άτομα): περιήγηση στην πόλη με

στόχο την αναζήτηση μνημείων και την επικοινωνία με

τουρίστες από διαφορετικές εθνικότητες.

Κατά την δραστηριότητα αυτή χωριστήκαμε σε ομάδες και,

έχοντας δύο κατάλογους, έναν με μνημεία και έναν με

εθνικότητες τουριστών, περιηγηθήκαμε στην πόλη και

γνωρίσαμε μνημεία, διαβάσαμε την ιστορία τους αλλά και

γνωρίσαμε ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων που

επισκέπτονταν την πόλη και φωτογραφηθήκαμε μαζί τους.



Δραστηριότητα:

 Ομαδοσυνεργατική (4 άτομα): αναζήτηση πληροφοριών για την

ιστορία των κατοίκων (Κελτών και Βίκινγκς) με τη χρήση των

κινητών ως τεχνολογικού εργαλείου.

Χωριστήκαμε σε ομάδες εντός της τάξης και αναζητήσαμε μέσω

των κινητών τηλεφώνων πληροφορίες για την ιστορία Κελτών Και

Βίκινγκς.

Η κάθε ομάδα παρουσίασε στην άλλη τα αποτελέσματα της

αναζήτησής της.



Διδακτική πρόταση:
 Ενώνοντας τις δύο παραπάνω δραστηριότητες μπορούμε να

δουλέψουμε στην τάξη το θέμα της Αρχιτεκτονικής των Ναών στη
Θεσσαλονίκη.

 Αφού πρώτα χωριστούν οι μαθητές σε ομάδες, στη συνέχεια
κάνοντας χρήση των κινητών αναζητούν πληροφορίες για τους
Βυζαντινούς Ναούς της Θεσσαλονίκης και την αρχιτεκτονική τους.

 Στη συνέχεια οργανώνουμε μια επίσκεψη στο κέντρο της πόλης
δίνοντας στις ομάδες ένα κατάλογο με στοιχεία ναοδομίας τα οποία
πρέπει να εντοπίσουν στους ναούς της πόλης (ορίζοντας μία
περιοχή).

 Στην περιήγησή τους αυτή τους δίνουμε την οδηγία πως θα πρέπει
την πληροφορία που έχουν να τη μεταδώσουν τουλάχιστον σε ένα
επισκέπτη του ναού (π.χ. Μαθητής σε κυρία που βρίσκεται στην
εκκλησία: γνωρίζετε ότι ο ναός έχει κτιστεί … ;) και στη συνέχεια να
πάρει φωτογραφίες του στοιχείου που αναζητούσε.

 Στόχος της πρότασης είναι η γνώση της αρχιτεκτονικής των ναών
μέσα από ένα παιχνίδι.









Δραστηριότητa:

 Ατομική: επιλογή πινάκων με ιστορικό θέμα κατά την

επίσκεψη στην Εθνική Πινακοθήκη και ερμηνεία τους

στην τάξη.

Η δραστηριότητα περιελάμβανε επίσκεψη στην Εθνική

Πινακοθήκη όπου θα εντοπίζαμε 3 πίνακες που μας

ενδιέφεραν περισσότερο. Από αυτούς στη συνέχεια θα

επιλέγαμε έναν να τον ερμηνεύσουμε ενώπιον της

τάξης.



Διδακτική πρόταση:
 Οι μαθητές μετά από επίσκεψη σε κάποια έκθεση (π.χ.

«Πρόσωπα» του Μεσσίνη στο Τελλόγλειο Ίδρυμα) θα κληθούν να
επιλέξουν τρεις φωτογραφίες.

 Στη συνέχεια θα σχηματίσουν ομάδες (4 ατόμων) όπου θα
συζητήσουν γιατί επέλεξαν τις συγκεκριμένες φωτογραφίες και θα
πρέπει να καταλήξουν σε τρεις, για τις οποίες θα συμφωνήσουν
όλοι.

 Αυτές τις φωτογραφίες θα παρουσιάσουν στους υπόλοιπους
περιγράφοντας τα συναισθήματα ή τις σκέψεις και τους
προβληματισμούς που τους δημιούργησαν.

 Στόχος της δραστηριότητας να ανιχνεύσουν μέσα στα πρόσωπα
των φωτογραφιών τα συναισθήματα του ανθρώπου στις κρίσιμες
στιγμές. Στη συνέχεια να συζητήσουμε πώς αυτά μπορεί να
συνδέονται με την πίστη στο Θεό.





Δραστηριότητa:

 Food festival: τι τρώμε και γιατί, ανταλλάσσουμε

γευστικές συνήθειες.

Μία όμορφη διεθνής γιορτή φαγητού. Όλοι οι

εκπαιδευόμενοι έφεραν τοπικά φαγητά και ποτά σε

μια γαστρονομική ανταλλαγή γεύσεων.

Στόχος η γνωριμία των λαών μας μέσω του φαγητού

και της γεύσης.



Διδακτική πρόταση:
Κι όμως ακόμη κι ένα φεστιβάλ φαγητού μπορεί να αποτελέσει
διδακτική πρόταση. Πώς;
Η νηστεία είναι μια «τακτική» που χρησιμοποιεί η εκκλησία μας,
ανάμεσα σε άλλες, προκειμένου να δώσει την ευκαιρία στον
άνθρωπο να χαλινώσει τα πάθη του.
Οι μαθητές δυσκολεύονται να νηστέψουν για μεγάλα διαστήματα
ενώ πιστεύουν πως τα νηστίσιμα φαγητά είναι άνοστα.
Η πρόταση περιλαμβάνει ένα φεστιβάλ νηστήσιμου φαγητού κατά
το οποίο οι μαθητές θα δοκιμάσουν διάφορες νηστίσιμες γεύσεις.
Το μάθημα θα πάρει ένα τόνο παιχνιδιού ενώ οι μαθητές θα
γευτούν νόστιμα νηστίσιμα φαγητά.
Στόχος: να έρθουν πιο κοντά σε μία τόσο απλή πρακτική όπως η
νηστεία, ενώ παράλληλα θα συζητήσουμε την βαθύτερη σημασία
της.







Δραστηριότητa:

 Τι εκπαιδευτικά εργαλεία γνωρίζουμε

(multimedia, βιωματικά): ανταλλαγή

διδακτικών πρακτικών

 Διδασκαλία νέων ψηφιακών εργαλείων:

animoto, padlet



Διδακτική πρόταση:
Τη φετινή χρονιά δουλεύουμε στο σχολείο μας ένα φιλόδοξο
project με τη χρήση ΤΠΕ.

Χρησιμοποιούμε την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και κατά την
συλλογή των πληροφοριών οι ομάδες έχουν δημιουργήσει padlet
όπου αναρτούν τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν.

Το padlet είναι ένας ψηφιακός φελοπίνακας όπου μπορεί κάθε
ομάδα να συγκεντρώνει το υλικό της και στη συνέχεια να το
επεξεργάζεται.









Δραστηριότητa:
 Ομαδοσυνεργατική (4 άτομα): εκδρομή ιστορικής αναζήτησης και

κρυμμένου θησαυρού

 Διδακτική πρόταση:

Κάθε εκπαιδευτική εκδρομή μπορεί να πάρει τη μορφή ενός παιχνιδιού

κρυμμένου θησαυρού. Οι εκπαιδευτικές εκδρομές ακολουθούν συνήθως

κάποιο πρόγραμμα (περιβαλλοντικό, πολιτιστικό, αγωγής υγείας, κά).

Σίγουρα το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού (γνώσεων που έχουν

πάρει κατά την εφαρμογή του προγράμματος) κατά τη διάρκεια της

εκδρομής προσδίδει σε αυτήν πραγματικά εκπαιδευτικό χαρακτήρα.









Δραστηριότητα:

 Ομαδοσυνεργατική (4 άτομα): ξεναγοί σε

κάποιο μουσείο (ξενάγηση των άλλων

εκπαιδευόμενων σε ένα τμήμα μουσείου που

επιλέξαμε)







Δραστηριότητα:

 Ομαδοσυνεργατική (4 άτομα): Ιρλανδικός

κινηματογράφος, κριτική ταινιών



Δραστηριότητα:

 Ομαδοσυνεργατική: Αναζητήστε βιβλία στην

παλαιότερη βιβλιοθήκη του Trinity College





Δραστηριότητα:

 Ομαδοσυνεργατική (4 άτομα): επιλογή ενός

θέματος (από όσα είδαμε στην Ιρλανδία) και

δημιουργία μιας παρουσίασης με τα ψηφιακά

εργαλεία που γνωρίσαμε





Δραστηριότητα:

 Ομαδοσυνεργατική: οργανώνω μια επίσκεψη σε μία

καλλιτεχνική δράση (θέατρο, συναυλία).

Εντυπώσεις. Περιγραφή στην ομάδα





Δραστηριότητα:

 Ομαδική:

Συμμετέχουμε σε ένα τοπικό γλέντι (χορός,

τραγούδι)

Περιγραφή σε μία παράγραφο: πώς

διασκεδάζουν οι Ιρλανδοί



Διδακτική πρόταση:

 Στο βιβλίο της Α΄Λυκείου εξετάζουμε τα μυστήρια της
Εκκλησίας μας.

 Ζητάμε από τους μαθητές μας, αφού σχηματίσουν ομάδες, να
καταγράψουν όσα θυμούνται για ένα μυστήριο στο οποίο
παρευρέθησαν (π.χ. γάμου, βάπτισης, κά)

 Στη συνέχεια τους ζητάμε να σκεφτούν πιθανούς
συμβολισμούς της τελετής και να δώσουν τη δική τους
ερμηνεία.

 Στόχος να σκεφτούν πως όσα γίνονται σε ένα μυστήριο δεν
ακολουθούν κάποιο δεισιδαιμονικό κώδικα αλλά συμβολίζουν
την πίστη μας.





My ireland

 Ένα βίντεο με εικόνες από την όμορφη 
Ιρλανδία με το ψηφιακό εργαλείο animoto

 https://animoto.com/play/qMVr7F2qB3HVi
HHg0ypJGA

https://animoto.com/play/qMVr7F2qB3HViHHg0ypJGA


Οι παράκτιοι βράχοι του Μοχέρ (Cliffs of Moher) είναι ένα
από τα πιο χαρακτηριστικά τοπία της Ιρλανδίας, αλλά και
ένα από τα πιο εντυπωσιακά αξιοθέατα της ...


