Μάθημα: ΑΓΓΛΙΚΑ
Β΄ και Γ΄ Λυκείου
Γενική περιγραφή – γενικός σκοπός του προγράμματος
Οι απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας δημιουργούν καθημερινές και συνεχείς προκλήσεις
μάθησης στον ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό χώρο, μέσα στον οποίο οι
μαθητές ενεργοποιούνται ως πολίτες. Ως εκ τούτου, η γνώση της Αγγλικής γλώσσας
καθίσταται βασικό προσόν και αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την ατομική ανάπτυξη και
επαγγελματική αποκατάσταση των αυριανών πολιτών. Η πολύ καλή γνώση της αποτελεί
προϋπόθεση για σπουδές σε όλους τους τομείς. Το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα
των Αγγλικών αποσκοπεί στη γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε γραπτή και
προφορική μορφή, στην ανάπτυξη κομβικών δεξιοτήτων καθώς και στην καλλιέργεια αξιών
που απαιτούνται από την κοινωνία του 21ου αιώνα.
Μέσα από ποικιλία θεματικών ενοτήτων, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με προσέγγιση
προσανατολισμένη στη δράση, οι μαθητές αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες
κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου καθώς επίσης και
επικοινωνιακές δεξιότητες. Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τα
επίπεδα γλωσσικής επάρκειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ).
Σύμφωνα με το ΚΕΠΑ, οι απόφοιτοι μας θα βρίσκονται στο επίπεδο Β2.
Στόχοι του μαθήματος
Οι στόχοι του μαθήματος είναι:
 Επαρκής γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας
-δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου, δεξιότητες κατανόησης και
παραγωγής γραπτού λόγου σύμφωνα με το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας Β2 για τη Β΄
και Γ΄ Λυκείου.
 Εμπλουτισμός των γνώσεων και εμπειριών των μαθητών με πολιτιστικά και πολιτισμικά
στοιχεία από άλλες χώρες και πολιτισμούς, πιο ουσιαστική κατανόηση του δικού τους
πολιτισμού και τρόπου ζωής όπως αυτός συγκρίνεται με τον πολιτισμό και τρόπο ζωής
των αγγλόφωνων και άλλων χωρών
-Συνειδητοποίηση της πολιτισμικής διαφοράς με τρόπο που συμβάλλει στην αμοιβαία
κατανόηση των λαών και στην αποδοχή
- ευαισθητοποίηση σε θέματα διαφορετικότητας
 ∆υνατότητα διάδρασης σε ανεπτυγμένη και σύνθετη μορφή
 Ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και εφαρμογής της θεωρίας
στην πράξη
 Ανάπτυξη ∆ημιουργικότητας και καλλιέργειας αισθητικού κριτηρίου
 Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαπροσωπικής επικοινωνίας, ικανότητα ενσυναίσθησης και
αναγνώρισης μηχανισμών μάθησης και αξιοποίησής τους για την περαιτέρω ανάπτυξη
των μαθητών
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∆ιδακτικά βιβλία και βασικές ενότητες
Τα διδακτικά βιβλία θα αντικατασταθούν με τη νέα σχολική χρονιά όπου θα συνάδουν κατά
τον μέγιστο δυνατό βαθμό με τους σκοπούς και στόχους του προγράμματος. Οι θεματικές
ενότητες συμπεριλαμβάνουν: Aνθρώπινες σχέσεις (επικοινωνία, τρόπος ζωής, κ.ά.),
Ψυχαγωγία, Τουριστικοί προορισμοί, Εργασία και επαγγελματική επιτυχία, Εκπαίδευση,
Επιστήμη και Τεχνολογία (Εφευρέσεις, ∆ημιουργίες κ.ά), Περιβάλλον (Οικολογικά
προβλήματα, Φυσικές καταστροφές κ.ά), Σύγχρονη ζωή (τρόπος ζωής, προβλήματα που
απασχολούν τους νέους, Κοινωνικά προβλήματα,
Εγκληματικότητα κ.ά), Λογοτεχνία,
∆ιατροφή και υγεία, κ.ά.
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