
                          

 

                                         ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Στα Εκπαιδευτήρια μας 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 διά βίου μάθησης. 

Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Επίπεδα Α1, Α2, Β1) 
Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Επίπεδα Α2, Β1, Β2) 
Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (Επίπεδα Β1, Β2,C1) 

 

ΣΚΟΠΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
Α. Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου  

ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Οι μαθητές επιδιώκεται: 
 
• Να καλλιεργούν το γραπτό και 
προφορικό λόγο ώστε να είναι 
ικανοί να 
προσλαμβάνουν, να 
επεξεργάζονται και να 
αξιοποιούν πληροφορίες, 
γνώσεις και απόψεις για 
καθημερινά και οικεία θέματα 
όπως ατομικές 
και οικογενειακές πληροφορίες, 
αγορές, περιβάλλον, σχολείο, 
χόμπυ, 
κοινωνικές-φιλικές σχέσεις, 
ταξίδια κλπ) 
• Να επικοινωνούν κατά τη 
διεκπεραίωση απλών και 
συνηθισμένων 
εργασιών που απαιτούν μόνο 
μια απλή ανταλλαγή 
πληροφοριών σε 
θέματα οικεία και καθημερινά. 
• Να δομούν, να οργανώνουν  

 
 
Οικογένεια 
 
Καθημερινότητα 
 
Ψυχαγωγία 
 
Ελεύθερος χρόνος 
 
Θέατρο 
 
Μουσική 
 
Δημογραφική έρευνα 
 
Υγιεινή διατροφή 
 
Αγοραστικές συνήθειες 
 
Παραγωγή και επεξεργασία 
τροφίμων 
 
Επαγγέλματα 

 
 
Περιγραφή σχέσεων και κατανομής 
ρόλων στην οικογένεια, 
αυτοπαρουσίαση και παρουσίαση 
άλλων μελών (Σύνδεση με το μάθημα 
της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, 
καθώς και της Ιστορίας, μέσω της 
οποίας μπορούν να κατανοήσουν την 
εποχή που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν 
τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας). 
 
Παιγνίδια στην τάξη με τη χρήση 
οδηγιών ή ερωτήσεων ή προσταγών, 
καθώς και τραγούδια ή ρίμες με τη 
βοήθεια της μουσικής και της 
ζωγραφικής, με τη συνδρομή της 
οποίας θα εικονοποιήσουν το λόγο ή 
θα παίξουν παιγνίδια ρόλων (Σύνδεση 
με τα μαθήματα της Ιστορίας, της 
Λογοτεχνίας, της Θεατρικής Αγωγής). 
 
 
 



και να τεκμηριώνουν τον λόγο 
τους για να 
εκφράζουν σκέψεις, 
συναισθήματα και προσωπικές 
απόψεις, επιθυμίες 
που να ανταποκρίνονται στις 
άμεσες ανάγκες του. 
• Να αναπτύσσουν δεξιότητες 
και ικανότητες που θα τους 
εξασφαλίζουν 
πρόσβαση στη διά βίου μάθηση 
και εξέλιξη , όπως αυτή του 
«μαθαίνω 
πως να μαθαίνω» , αυτή της 
συνεργασίας, της λήψης 
αποφάσεων και 
της αυτοπαρουσίασης. 
 
• Να γνωρίζουν γραφή απλής 
έκθεσης ιδεών, 
επιχειρηματολογίας, 
άρθρου, επίσημου γράμματος, 
κριτικής βιβλίου-ταινίας, 
αναφοράς. 
Ώστε παράγουν εύκολα γραπτά 
κείμενα. 

 
Ταξίδια 
 
Διακοπές 
 
 
Εξυπηρέτηση ξένων 
επισκεπτών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τρόπος ζωής 
Συνήθειες, έθιμα 
Μόδα 
Προβλήματα των νέων 
Ψυχολογία 
Ανθρώπινες σχέσεις 
Επικαιρότητα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Να δώσουν 
οδηγίες χρήσης , να προσθέσουν 
τίτλους και υπότιτλους ,να 
προβούν σε γραπτές ανακοινώσεις ,να 
γράψουν μια ιστορία να 
εξιστορήσουν ένα γεγονός, να 
ετοιμάσουν ένα κατάλογο ή ένα 
πρόγραμμα κ.τ.λ 

 

Β. Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου 

ΣΤΟΧΟΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Οι μαθητές επιδιώκεται: 
 
• Να κατανοούν και να 
εντάσσουν στον λόγο τους 
έννοιες όπως: 
  
1.Υπαρκτικές- Συντακτικές (θέση 
υποκειμένου, ρήματος, κλπ) 
  
 
 
 
2.Χώρου (προθέσεις κίνησης, 
απόστασης, κατεύθυνσης, κλπ) 
  
3.Χρόνου (αναφορά σε 
παρελθόν-παρόν-μέλλον) 
 

 
 
 
 
 
 
Λογοτεχνία 
Ιστορία 
 
 
 
 
Άμεσο περιβάλλον 
 
 
Ιστορία 
 
 

 
 
 
 
 
 
Παιχνίδια παρατήρησης με την 
εξαφάνιση αντικειμένων από ένα 
πλήθος ομοειδών πραγμάτων ή 
παρατήρηση εικόνων που διαφέρουν 
ως προς την απουσία ή την προσθήκη 
προσώπων ή πραγμάτων. 
 
 
 
Αφήγηση ενός γεγονότος ιστορικού, 
π.χ. του βομβαρδισμού του Λονδίνου 
από τους Γερμανούς στο β παγκόσμιο 



 
 
4.Ποσοτικές (σύγκριση, 
αρίθμηση, κλπ) 
 
 
5.Ποιοτικές (αισθήσεις, ύλη, 
φυσική κατάσταση, ικανότητα, 
κλπ) 
  
 
 
 
 
 
6.Συσχέτιση δράσης-γεγονότων 
(παθητική φωνή, κτήση, αιτία- 
αποτέλεσμα, σκοπός, κλπ) 
 
 
 
 
 
 
7.Δείξης (οριστικές- αόριστες 
αντωνυμίες, κλπ) 
 
 
 
 
8. Λογικές (σκέψη, έκφραση, 
κλπ) 

 
 
Αγορά 
 
 
 
Μνημεία, αξιοθέατα 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αρχαιολογικοί χώροι 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επιστημονική φαντασία 
 
 
 
 
 
Ιστορικές προσωπικότητες 

πόλεμο . 
 
Αναπαράσταση μιας αγοράς και 
παιγνίδι ρόλων. 
 
 
Περιγραφή των αντικειμένων που 
βρίσκονται σε ένα μουσείο και σχόλια 
για τις ικανότητες των ατόμων που 
ζούσαν τότε και για την χρησιμότητα 
των αντικειμένων. 
 
 
 
 
Οργάνωση μιας υποθετικής ή 
πραγματικής 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. 
 
 
 
Παρουσίαση μιας φανταστικής 
διαστημικής πόλης και περιγραφή 
κτηρίων, αντικειμένων και προσώπων. 
 
 
 
Συλλογή πληροφοριών από το 
διαδίκτυο για μία πολιτική ή ιστορική 
προσωπικότητα, καταγραφή των 
στοιχείων και σημειώσεων και σχολίων 
και παρουσίαση της προσωπικότητας. 
 

 

Μεθοδολογικές προσεγγίσεις: 

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 επίπεδο 
γλωσσομάθειας. Η χρήση διαφορετικών μεθόδων και οι διαφορετικές στρατηγικές διδασκαλίας δίνουν στις 
θεματικές περιοχές και στις γλωσσικοκοινωνικές έννοιες τη δυναμική να δημιουργούν κίνητρα στους 
μαθητές και στις μαθήτριες να συμμετέχουν ενεργά στις εκάστοτε δραστηριότητες. Επίσης 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.  



Η πιο δημιουργική παιδαγωγική προσέγγιση της ξένης γλώσσας, και όχι μόνο, είναι οι συνθετικές εργασίες 
(projects). Με αυτές οι μαθητές συνειδητοποιούν την κοινωνικοπολιτισμική διάσταση της γλώσσας, 
βιώνουν νέες εμπειρίες και ανακαλύπτουν γνώσεις, αναπτύσσουν μεθοδολογικές και ερευνητικές 
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. 

Η Αγγλική συνιστά καθοριστικό στοιχείο κάθε πολιτισμού, εξελίσσεται στο χώρο και στο χρόνο, είναι 
κώδικας επικοινωνίας, καθιστώντας εφικτή τη συγκρότηση κοινωνίας, αποτελεί ένα σύστημα που 
παρουσιάζει ομοιότητες και διαφορές με άλλα. Κατά συνέπεια στην Αγγλική γλώσσα ενυπάρχει η 
διαθεματική διάσταση. Συνεπώς προκύπτει αβίαστη η δυνατότητα διαθεματικής σύνδεσης με τα άλλα 
γνωστικά αντικείμενα όπως Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία, Αισθητική Αγωγή, Μαθηματικά, 
Γεωγραφία, Φυσική, Κοινωνικές Επιστήμες, Πληροφορική, Περιβαλλοντικές Επιστήμες κ.λπ. 

Η διεξαγωγή κοινών projects μεταξύ σχολείων (e-twinning) φέρνει τα παιδιά αντιμέτωπα με το φυσικό και 
κοινωνικό περιβάλλον και εστιάζει την προσοχή τους στην κατανόηση της δομής και του τρόπου 
λειτουργίας ανάλογων συστημάτων, βοηθά την άμεση συνεργασία και τα εκπαιδεύει στην από κοινού 
αντιμετώπιση προβλημάτων – θεμάτων, χωρίς όρια γεωγραφικά και πολιτιστικά. 

 

Εξετάσεις Πιστοποίησης Αγγλικής Γλώσσας  

Οι μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Πάνου προετοιμάζονται για τις εξετάσεις επιπέδων Α1, Α2, Β1, Β2 ή και Γ1 
σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Ξένων Γλωσσών. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις 
λαμβάνεται υπόψη τόσο το γνωστικό επίπεδο όσο και η πνευματικοσυναισθηματική ανάπτυξη του κάθε 
μαθητή/τριας. 


