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3ο Πειραμαηικό Δημοηικό Στολείο Εσόζμοσ 

Φόρμα σποβολής πρόηαζης για ηη δημιοσργία ομίλοσ 

 

ΣΙΣΛΟ ΟΜΙΛΟΤ ''  Επικοινωνούμε μαζί, μαθαίνουμε μαζί'' 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ 
ΕΚΠ/ΚΟΤ 

Τςαπικίδου  Δανάθ 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΠΕ06 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΟΜΙΛΟΤ ΑΓΓΛΙΚΑ 

ΣΑΞΗ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ 18 

ΣΟΧΟΙ Ο γενικόσ ςκοπόσ του ομίλου είναι να καλλιεργιςει τισ 
ςτρατθγικζσ αυτόνομθσ μάκθςθσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα, να 
διευρφνει τισ προγενζςτερεσ γνϊςεισ των μακθτϊν και να 
βελτιϊςει τισ δεξιότθτεσ τουσ ςτθν επικοινωνία ζτςι ϊςτε να 
τουσ οδθγιςει ςτθν ανεξάρτθτθ χριςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. 
Ο ειδικός σκοπός είναι να οδθγιςει τουσ μακθτζσ να 
αποκτιςουν μεγαλφτερθ ευχζρεια ςτθν χριςθ του προφορικοφ 
και γραπτοφ λόγου και να κατακτιςουν δεξιότθτεσ αυτόνομθσ 
μάκθςθσ με τθ χριςθ νζων τεχνολογικϊν εκπαιδευτικϊν 
εργαλείων. Συγκεκριμζνα, οι ςτόχοι του ομίλου ςυνοψίηονται 
ωσ εξισ:   
1. ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ 
- Ο μακθτισ να ζχει τθν ικανότθτα να ακοφει και να κατανοεί τον 
ςυνεχι προφορικό λόγο μζςα από τθλεοπτικά/ραδιοφωνικά 
δελτία ειδιςεων και προγράμματα επικαιρότθτασ όπωσ και  
ςυηθτιςεισ, διαλζξεισ και να παρακολουκεί ακόμθ και ςφνκετθ 
ανάπτυξθ επιχειρθμάτων με οικεία κεματολογία. 

-Ο μακθτισ να είναι ςε κζςθ να  πειραματιςτεί και να 
εξαςκθκεί με νζα γλωςςικά ςχιματα  
-Ο μακθτισ να επικοινωνεί  με πιο ςυνκετο τρόπο τρόπο 
(κοινωνικι ςυμμετοχι ςε ομάδεσ, κ.λπ.). για γνωςτά κζματα 
και ςε απλζσ αλλά και πιο περιπλοκεσ κοινωνικζσ περιςτάςεισ 
-  Ο μακθτισ να είναι ςε κζςθ να διερευνά , να επαλθκεφει και 
να εξαςκεί τα γλωςςικά ςτοιχεία ςτα οποία  ζχει εκτεκεί. 
- Ο μακθτισ να είναι ςε κζςθ να γνωρίηει πολιτιςμικά και 
πολιτιςτικά ςτοιχεία τθσ αγγλικισ γλϊςςασ αλλά και άλλων 
λαϊν/πολιτιςμϊν 
- Ο μακθτισ να είναι ςε κζςθ να χειρίηεται μόνοσ του τον 
υπολογιςτι και τα χρθςιμοποιοφμενα λογιςμικά 
2. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 
- Ο μακθτισ να ζχει αυτοπεποίκθςθ ςτθν χριςθ τθσ ξζνθσ 
γλϊςςασ 
- Ο μακθτισ να αποδζχεται και  να εκτιμά τθν αξία τθσ 
αυτόνομθσ μάκθςθσ.  
- Ο μακθτισ να εξοικειωκεί ςτθν ομαδικι εργαςία και ςτθν 
διαχειριςθ τθσ ομαδικισ προςπάκειασ 
 
3.ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΟΙ 
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- Ο μακθτισ να αποκτιςει δεξιότθτεσ επικοινωνίασ μζςα ςε 
εξωςχολικά περιβάλλοντα τθσ κακθμερινισ ηωισ όπωσ ςτθν 
αγορά, τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ, τουσ χϊρουσ εκπαίδευςθσ 
και ψυχαγωγίασ. 
 Ο μακθτισ να ςυνεργάηεται και να εργάηεται ομαδικά. 
- Ο μακθτισ να ανακυκλϊνει το προφορικό και γραπτό λόγο  
μζςω εμπειρικϊν και αφθρθμζνων δραςτθριοτιτων. 
Ο  μακθτισ να εξοικειωκεί ςτθν λεκτικι διαπραγμάτευςθ για 
τθν επίτευξθ των ςτόχων του 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ/ΔΡΑΕΩΝ 

 Στοιχεία  Αυτόνομθσ Μάκθςθσ 
 
1.  Οριοκζτθςθ ςτόχων 
2.  Διερεφνθςθ πλθροφοριϊν με χριςθ νζων τεχνολογιϊν  
3.  Ζκφραςθ απόψεων και επιχειρθματολογία 
4. Χριςθ θλεκτρονικϊν εργαλείων μάκθςθσ (λεξικά, ψθφιακά 

εργαλεία) για τθν κατανόθςθ και παραγωγι κειμζνων 
5.   Συνεργαςία ομάδων για τθν επίτευξθ ευχζρειασ και 

αμεςότθτασ ςτθν επικοινωνία  
6.   Διαπραγμάτευςθ (negotiation) ςτθν επικοινωνία 
7.  Ομαδικι προςπάκεια 
8. Φυςικά βραβεία (certificates) 
 
1η-2η εβδομάδα 

( Διερεφνθςθ πρότερθσ γνϊςθσ και αναγκϊν μακθτϊν , τι 
είναι θ αυτόνομθ μάκθςθ, κανόνεσ λειτουργίασ, ειςαγωγι 
ςτο ClassDojo). Ζκκεςθ ςε πολυμεςικα περιβάλλοντα και 
διαδραςτικά παιχνίδια. Ειςαγωγι ςτθν ζννοια τθσ ςυλλογισ 
υλικϊν καρτϊν ςυμπεριφοράσ.  
 

3η-5η εβδομάδα 
(δθμιουργία ομάδων, πλαίςια λειτουργίασ μζςα ςε αυτι, 
Εξάςκθςθ προχωρθμζνων δεξιοτιτων κατανόθςθσ και 
παραγωγισ προφορικοφ αλλά και γραπτοφ αγγλικοφ λόγου 
πάνω ςτθν κεματικι τθσ εκπαίδευςθσ και των μετακινιςεων/ 
ταξιδιϊν). Χριςθ του Socrative 

6η-10η εβδομάδα 
Ειςαγωγι ςτα Ipads και κανόνεσ χειριςμοφ τουσ. Ειςαγωγι 
ςτα παιχνίδια λεξιλογιου μζςω Scrabble, kahoot και άλλα. 

11η-20η εβδομάδα 
 Εξάςκθςθ προχωρθμζνων δεξιοτιτων κατανόθςθσ και   
παραγωγισ προφορικοφ και γραπτοφ αγγλικοφ λόγου πάνω 
ςτθν κεματικι τoυ Περιβάλλοντοσ, Διατροφισ και Τεχνολογίασ 

21η -25η εβδομάδα 
 Αξιολόγθςθ προγράμματοσ, αυτοαξιολόγθςθ επίτευξθσ 
ςτόχων, απονομζσ επαίνων και πιςτοποιθτικϊν. 
 

ΩΡΕ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩ 3 ϊρεσ, Τετάρτθ 14.15-16.30 
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ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ - Σχζδιαεργαςιϊν 
- Socrative 
- Kahoot 
- Class Dojo 
- Padlet 
- Ξενόγλωςςα ψθφιακά λογιςμικά 
- Τραγοφδια 
- Διαδίκτυο 
 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΑ - Θα επιχειρθκεί θ αξιολόγθςθ μζςω παρατιρθςθσ  αλλά και 
αυτοαξιολογθςθσ τθσ ςυνολικισ επίδραςθσ του προγράμματοσ 
αυτόνομθσ μάκθςθσ ςτθν (α) γλωςςικι απόδοςθ (β) το επίπεδο 
κινιτρων (motivation)  και (γ) γενικότερων ςτάςεων για το 
ςυγκεκριμζνο τρόπο μάκθςθσ 
 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙ 
κ.λπ. 
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