	
  
ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	
  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ	
  
Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο	
  

	
  
	
  

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΥ	
  
	
  

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ	
  ΣΧΟΙΝΑΣ	
  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΠ/ΚΟΥ	
  

ΑΓΓΛΙΚΗΣ	
  ΓΛΩΣΣΑΣ	
  ΚΑΙ	
  ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ	
  (ΠΕ06)	
  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	
  
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΕΚΠ/ΚΟΥ	
  

-	
  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ	
  

-	
  

ΟΜΙΛΟΣ	
  ΑΓΓΛΙΚΗΣ	
  ΓΛΩΣΣΑΣ	
  ΚΑΙ	
  
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	
  

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΙΛΟΥ	
  

(Μελέτη θεµάτων της αγγλικής γλώσσας,
κουλτούρας και πολιτισµού σε σχέση µε τις
αγγλόφωνες χώρες και κοινωνίες και ιδιαίτερα για
το Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, για
µαθητές και µαθήτριες µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για
την αγγλική γλώσσα- - Βελτίωση επιπέδου της
αγγλικής γλώσσας και πιστοποίηση Κ.Π.Γ.)	
  

Β΄	
  &	
  Γ΄	
  Γυμνασίου	
  	
  

ΤΑΞΗ	
  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ	
  
(Αν ο αριθµός των µαθητών
υπερβαίνει τους 20
αιτιολογήστε γιατί)	
  
ΣΤΟΧΟΙ	
  

	
  

12-20 (όπως προβλέπεται)	
  
	
  

•

•

•

•

Να βελτιωθούν και να ενισχυθούν η γνώση
και οι γλωσσικές και επικοινωνιακές
δεξιότητες των µαθητών και µαθητριών
στην αγγλική γλώσσα	
  
Να γνωρίσουν οι µαθητές και µαθήτριες
την αγγλόφωνη λογοτεχνία, κυρίως την
αγγλική και την ιρλανδική.	
  
Να έρθουν οι µαθητές και µαθήτριες σε
επαφή µε την κουλτούρα και τον πολιτισµό
των αγγλόφωνων χωρών, κυρίως του
Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας .	
  
Να υπάρξουν επαφές και επικοινωνία µε

•

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΩΝ	
  

σχολεία αγγλόφωνων χωρών µέσω etwinning ώστε οι µαθητές και µαθήτριες να
γνωρίσουν τα εκπαιδευτικά τους
συστήµατα αλλά και για να επικοινωνήσουν
στα αγγλικά και να κάνουν κοινά projects
µε συνοµηλίκους τους.	
  
Να πιστοποιηθεί η γλωσσοµάθεια των
µαθητών και µαθητριών που συµµετέχουν
µε προετοιµασία για εξετάσεις
πιστοποίησης Κ.Π.Γ.	
  

Προγραµµατισµένος αριθµός εβδοµαδιαίων
συναντήσεων : 25 ( 50 ώρες)	
  
Οκτώβριος 2013: Παιχνίδια γνωριµίας –
δηµιουργία οµάδων – καθορισµός στόχων και
χρονοδιαγράµµατος - τήρηση ηµερολογίων οµάδων
και οµίλου – σύναψη συµβολαίου οµίλου.
Συνεργασία σε δίκτυο σχολείων καθόλη τη
διάρκεια της χρονιάς µε σκοπό την γνωριµία µε τον
πολιτισµό, την κουλτούρα και την καθηµερινή ζωή
του Ηνωµένου Βασιλείου και τη σύγκριση µε τη
ζωή και τον πολιτισµό στην Ελλάδα.	
  
Εισαγωγή στην Αγγλική Λογοτεχνία και
Πολιτισµό – γνωριµία µε συγγραφείς και κείµενα	
  
Βιωµατική Δράση Halloween (30 Οκτωβρίου)	
  
Νοέµβριος 2013: Εισαγωγή στην Ιρλανδική
Λογοτεχνία και Πολιτισµό – γνωριµία µε
συγγραφείς και κείµενα	
  
Δηµιουργία Ιστοσελίδας.	
  
Βιωµατική Δράση Guy Fawkes Night (5
Νοεµβρίου)	
  
Βιωµατική Δράση Thanksgiving (22 Νοεµβρίου)	
  
Δεκέµβριος 2013: Εισαγωγή στη Λογοτεχνία και
τον Πολιτισµό των Η.Π.Α. Και άλλων
αγγλόφωνων χωρών ( Αυστραλία, Καναδάς, Ν.
Αφρική, Νέα Ζηλανδία) – γνωριµία µε συγγραφείς
και κείµενα	
  
Βιωµατική Δράση Christmas & New Year’s Eve	
  
Ιανουάριος 2014: Εργαστήρι Δηµιουργικής
Γραφής στην αγγλική γλώσσα – άσκηση στη
συγγραφή λογοτεχνικών κειµένων.	
  
Επικοινωνία µε σχολεία αγγλόφωνων χωρών.	
  
Βιωµατική Δράση Martin Luther King, Jr. Day.	
  
Οργανώνεται εκπαιδευτική εκδροµή στην Αγγλία
για τον Μάρτιο ή Απρίλιο 2014. 	
  
	
  

Φεβρουάριος 2014: Μουσική και Γλώσσα.
Δραστηριότητες µε παραδοσιακά και σύγχρονα

τραγούδια από αγγλόφωνες χώρες και εµβάθυνση
στους στίχους και τη µουσικότητα της γλώσσας.	
  
Δράση : δηµιουργία πρωτότυπων τραγουδιών στην
αγγλική γλώσσα – συνεργασία µε την καθηγήτρια
µουσικής του σχολείου.	
  
Συνεχίζεται η επικοινωνία µε σχολεία αγγλόφωνων
χωρών. Κοινά διαδικτυακά projects µαθητών.	
  
Μάρτιος 2014: Σχέση Ελληνικής και Αγγλικής
Γλώσσας – Εισαγωγή στη Μετάφραση και τη
Διερµηνεία – Μεταφραστικό Εργαστήρι.	
  
Προετοιµασία για την εκπαιδευτική εκδροµή στην
Αγγλία.	
  
Εορτασµός της Ηµέρας Ποίησης (21 Μαρτίου)	
  
Απρίλιος 2014:Συγκέντρωση του υλικού,
επεξεργασία του και προετοιµασία του φακέλου
υλικού του οµίλου αλλά και της τελικής
παρουσίασης. Η ιστοσελίδα εµπλουτίζεται διαρκώς
και γίνονται διορθώσεις όπου χρειάζεται.
Προετοιµασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης.
Ανατροφοδότηση και αναστοχασµός από την
οµάδα για να επισηµανθούν λάθη και ελλείψεις
αλλά και να τονισθούν επιτεύγµατα και θετικά
αποτελέσµατα της έως τώρα πορείας. 	
  
Μάιος 2014:Παρουσίαση του οµίλου και του
έργου που επιτελέσθηκε από τα µέλη του στη
σχολική κοινότητα αλλά και ευρύτερα. Συµµετοχή
στις εξετάσεις πιστοποίησης Κ.Π.Γ. Προβολή και
διάχυση της δουλειάς και των έργων του οµίλου
στην τοπική κοινωνία. Συνολική αξιολόγηση της
πορείας του τόσο από την ίδια την οµάδα όσο και
µε τις παρατηρήσεις και την κριτική εξωτερικών
παρατηρητών από τη σχολική κοινότητα και όχι
µόνο.	
  
	
  

ΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ	
  
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	
  

2	
  

•

Norton Anthology of English Literature	
  
Norton Anthology of American Literature	
  
English Dictionaries	
  
Merriam-Webster Encyclopedia of
Literature	
  
The Oxford Companion to English
Language	
  
Σχετική βιβλιογραφία	
  
Σχετικές ιστοσελίδες και οπτικοακουστικό
υλικό	
  
Φύλλα εργασίας 	
  

•

Φάκελος υλικού του οµίλου µε έργα και

•
•
•
•
•
•
•

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ	
  

•
•

δηµιουργίες των µαθητών.	
  
Οπτικοακουστικό υλικό από τις δράσεις του
οµίλου.	
  
Ιστοσελίδα που µπορεί να έχει και τη
µορφή blog ή wiki, ανάλογα µε τις
αποφάσεις της µαθητικής οµάδας.	
  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ
κ.λπ.	
  

•
•
•

BRITISH COUNCIL	
  
HELLENIC-AMERICAN UNION	
  
Πρεσβείες αγγλόφωνων χωρών	
  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
  

•

Απαιτείται αρκετά καλό επίπεδο Αγγλικών
(Β1+)	
  
Αν εγκρίνεται από το Ε.Π.Ε.Σ., είναι
επιθυµητή και η συµµετοχή µαθητών και
µαθητριών της Α΄ Λυκείου του Π.Π.Λ.Π.Π.
καθώς και όµορων σχολείων.	
  
Οι µαθητές και µαθήτριες θα γίνουν δεκτοί
στον όµιλο µε βασικά κριτήρια το επίπεδο
της γλώσσας και το ενδιαφέρον για το
περιεχόµενό του.	
  

•

•

	
  
	
  
	
  
	
  

