
ΑΓΓΛΙΚΑ Α’ ΣΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΚΑΙ ΕΠΕΡΙΝΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ 

Οδθγίεσ Διδαςκαλίασ 

 

H διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ Γλώςςασ, ωσ μάκθμα Σομζα/ Ειδικότθτασ εςτιάηει ςτθν ανάπτυξθ 

γνώςεων και δεξιοτιτων κακώσ και ςτθ βιωματικι μάκθςθ μζςω εμπειριών είτε ςε 

καταςτάςεισ προςομοίωςθσ εργαςιακών ςυνκθκών είτε ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ, 

εργαςτθριακοφ τφπου. Επιπλζον, κρίνεται ςκόπιμο θ διδαςκαλία να ςτθρίηεται ςτθν 

επικοινωνιακι προςζγγιςθ, ςφμφωνα με τθν οποία οι μακθτζσ/μακιτριεσ καλοφνται να 

χρθςιμοποιοφν τισ γνώςεισ τουσ προκειμζνου να επικοινωνιςουν για κοινωνικοφσ, 

επαγγελματικοφσ και προςωπικοφσ λόγουσ. Οι εκπαιδευτικοί, κατά ςυνζπεια, καλοφνται να 

διαμορφώςουν τθν φλθ που κα διδάξουν, ανάλογα με τισ γνωςτικζσ και γλωςςικζσ ανάγκεσ 

των μακθτών/μακθτριών τουσ και να οργανώςουν το μάκθμά τουσ με βάςθ τα όςα 

προβλζπονται ςτα Αναλυτικά Προγράμματα πουδών. ε αυτό το πλαίςιο αξιοποιοφν το 

διδακτικό υλικό που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ, εμπλουτίηοντάσ το ανάλογα ώςτε να επιτφχουν 

τουσ γενικοφσ και ειδικοφσ διδακτικοφσ ςτόχουσ του μακιματοσ.  

 

Ειδικότερα, κατά τον ςχεδιαςμό του μακιματοσ, οι εκπαιδευτικοί κα πρζπει να μεριμνοφν 

ώςτε οι προτεινόμενεσ δραςτθριότθτεσ να:  

(α) ανταποκρίνονται ςτο γνωςτικό επίπεδο, ςτα θλικιακά ενδιαφζροντα και τισ ανάγκεσ των 

μακθτών/μακθτριών,  

(β) ποικίλουν, ωσ προσ το είδοσ (π.χ. ςυμπλιρωςθ κενοφ, ςφγκριςθ πλθροφοριών, 

ςχθματοποίθςθ λόγου ςε πίνακα κτλ.), ωσ προσ τον ρόλο που καλείται να αναλάβει ο 

μακθτισ/θ μακιτρια (ατομικι εργαςία, εργαςία ανά ηεφγθ, ομαδικι εργαςία) και ωσ προσ τον 

ςκοπό (εκμάκθςθ γλωςςικοφ φαινομζνου ι αξιολόγθςθ γνώςεων ι ςυμμετοχι ςε κακαρά 

επικοινωνιακι δραςτθριότθτα),  

(γ) παρζχουν τθ δυνατότθτα για ςφνκετθ ατομικι ι ομαδικι εργαςία, π.χ. προετοιμαςία για 

τθ ςυναρμολόγθςθ ενόσ μθχανιματοσ βάςει γραπτών οδθγιών, διεφρυνςθ γνώςεων, και 

ςφνδεςθ γνώςεων με τθν πραγματικι ηωι,  

(δ) παρζχουν ςτουσ μακθτζσ/ςτισ μακιτριεσ τθ δυνατότθτα αυτοαξιολόγθςθσ, ώςτε να 

μποροφν να επζμβουν διαμορφωτικά ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ, 

(ε) κινθτοποιοφν τουσ μακθτζσ/τισ μακιτριεσ για τθ λειτουργικι χριςθ τθσ ξζνθσ γλώςςασ 

ςτισ επαγγελματικζσ επικοινωνιακζσ περιςτάςεισ που άπτονται του τομζα ειδικότθτάσ τουσ.  

θμειώνεται ότι θ χριςθ αυκεντικών κειμζνων –προςαρμοςμζνων ι μθ– αποτελεί ιδιαίτερα 

αποτελεςματικι μζκοδο ςτθ διδαςκαλία τθσ ξζνθσ γλώςςασ, και ιδιαίτερα ςτθ διδαςκαλία τθσ 

για ειδικοφσ ςκοποφσ (ESP), κακώσ διευκολφνουν τθν ζκκεςθ των μακθτών/μακθτριών ςε 

επικοινωνιακζσ περιςτάςεισ ςχετικζσ με τον επαγγελματικό τουσ τομζα. Δεδομζνου ότι ςυχνά 

τα αυκεντικά κείμενα παρουςιάηουν δυςκολία ωσ προσ το επίπεδο τθσ γλώςςασ, προτείνεται 

οι δραςτθριότθτεσ να ανταποκρίνονται ςτισ ικανότθτεσ και τα ενδιαφζροντα των 

μακθτών/μακθτριών και να διαφοροποιοφνται όπου κρίνεται ςκόπιμο. Για παράδειγμα, πριν 

από τθν ανάγνωςθ του κειμζνου, ο/θ εκπαιδευτικόσ προτείνεται να προετοιμάηει τουσ 

μακθτζσ και τισ μακιτριεσ κατάλλθλα ώςτε να μειωκεί ο βακμόσ δυςκολίασ κατανόθςθσ των 

κειμζνων, μζςα από τθ χριςθ κατάλλθλα διαμορφωμζνων ερωτιςεων, τθν παρουςίαςθ του 

λεξιλογίου που απαιτείται για τθν κατανόθςι του ι και ςυηιτθςθ ςχετικά με το κζμα του 

κειμζνου ςτθ μθτρικι τουσ γλώςςα (pre-reading tasks).  


