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και υπό τους όρους που αναφέρονται εκεί. 

1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 

1.1 Τίτλος Διδακτικής Πρακτικής 

Αναφέρεται ο τίτλος της Διδακτικής Πρακτικής, ο οποίος θα αποτυπώνει τον σκοπό και 

θα προσδιορίζει την αρχική μορφή και το περιεχόμενό της. 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ  

 

1.2 Δημιουργός/-οι 

Ονοματεπώνυμο: ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΥΤΖΟΥΡΕΛΛΗ 
  
Πατρώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   
 
Ιδιότητα:     ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ       
 
Στοιχεία Οργανικής Θέσης: ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: ΠΑΜΦΙΛΗΣ 14- 81100 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 
 
E-mail: emoutzourelli@aegean.gr   
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Δικτυακός τόπος / blog: ………………………………………………………………... 
 
Η συγκεκριμένη Διδακτική Πρακτική έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο κάποιου 
εκπαιδευτικού προγράμματος;     
 
ΝΑΙ                 ΟΧΙ 
Αν ναι, να αναφέρετε την ονομασία του: ……………………………………………….. 

Ιστοσελίδα / blog: ………………………………………………………………………….. 

 
 

1.3 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Γνωστικό/-ά αντικείμενο/-α της Διδακτικής Πρακτικής: Αγγλικά Α’ Λυκείου  

Ιδιαίτερη Περιοχή του γνωστικού αντικειμένου (π.χ. ενότητα ‘κλάσματα’).                    

1st conditional 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ & το ΔΕΠΠΣ.  

Συχνά ο εκπαιδευτικός αντιμετωπίζει το πρόβλημα των παιδιών που αρνούνται να
συνεργαστούν. Εν μέρει αυτό λύνεται με την επιλογή θέματος που να ενδιαφέρει όλα τα
παιδιά (μουσική). Μέσα από τη διδασκαλία ενός αυθεντικού κειμένου καλλιεργείται τόσο
ο γραπτός και ο προφορικός λόγος όσο και η ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικών
δεξιοτήτων των μαθητών. Το κείμενο χρησιμοποιείται ως βάση για συζήτηση, κριτική
σκέψη και προβληματισμό των μαθητών ως προς τη σχέση τους με τον κόσμο. Εκτός
από την ¨αισθητική¨ απόλαυση  οι μαθητές καλούνται να προβληματιστούν και να
καταθέσουν τις απόψεις τους για την πάλη για ένα καλύτερο μέλλον. Παράλληλα μπορεί
να υπάρξει σύνδεση με άλλες θεματικές ενότητες όπως τέχνη, ιστορία, θρησκευτικά,
λογοτεχνία. 

 

 

1.4 Βαθμίδα Εκπαίδευσης / Τάξεις στις οποίες το εφαρμόσατε 

Βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία αφορά η Διδακτική Πρακτική: 

Πρωτοβάθμια                                          Δευτεροβάθμια   

Τάξη ή τάξεις στις οποίες το εφαρμόσατε  Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

Υπήρξε συνεργασία τάξεων του ίδιου σχολείου ή συνεργασία τάξεων 
διαφορετικών σχολείων;    

ΝΑΙ                   ΟΧΙ 

Αν ναι, να αναφερθούν τα συνεργαζόμενα σχολεία/τάξεις. 

……………………………………………………………………………………………….. 
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√ 

ΝΑΙ

√



…………………………………………………………………………………………… 

 
 

1.5 Είδος Διδακτικής Πρακτικής   √ 
 

Σημειώστε αυτό / αυτά  που κρίνετε ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στην πρότασή σας: 
 

1. Σχέδιο Μαθήματος (σχέδιο για διδασκαλία 45’ ή λιγότερο ή διδακτικό 

δίωρο). 

2. Ακολουθία Σχεδίων Μαθήματος με μεγαλύτερη διάρκεια (Σενάριο 

Διδασκαλίας). 

3. Ολοκληρωμένη παιδαγωγική δραστηριότητα στη σχολική τάξη. 

4. Επιτυχημένο project που υλοποιήθηκε στη διάρκεια του σχολικού έτους. 

5. Λειτουργικός τρόπος υπέρβασης των δυσκολιών του αναλυτικού 

προγράμματος.  

6. Εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε σε κάποιο διδακτικό αντικείμενο 

ή σε κάποια δράση. 

7. Επιτυχημένο παράδειγμα συνεργατικής διδασκαλίας στο σχολείο. 

8. Αποδοτική περίπτωση ευρύτερης συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων. 

9. Πρακτική λειτουργικής συνεργασίας με τους γονείς / κηδεμόνες των 

μαθητών ή την τοπική κοινωνία. 

10. Πρακτική αποδοτικής αντιμετώπισης και διαχείρισης προβληματικών 

καταστάσεων και κρίσεων στο σχολείο ή στην τάξη. 

11. Καλές Πρακτικές με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ή την εφαρμογή 

σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας (συνεργασία με άλλες τάξεις / με άλλα 

σχολεία). 

12. Άλλο …………………………………………………………………….... 
…………………………………………………………………….............. 
…………………………………………………………………….............. 

 
1.6 Σκοπός & Στόχοι της Διδακτικής Πρακτικής 

Γενικός Σκοπός: χρήση αυθεντικού υλικού για κατανόηση νοήματος, ανάλυση 
περιεχομένου και παραγωγής λόγου.  Επαφή με ποικίλους τρόπους επικοινωνίας , 
διαθεματική σύνδεση με άλλα γνωστικά αντικείμενα. Όπου είναι δυνατόν καλλιεργείται 
η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η ομαδοσυνεργατική μάθηση. 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή 
διαδικασία: μέσω του τραγουδιού προάγεται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών 

ως προς τη κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Ενθαρρύνονται 

η δημιουργία και η καλλιτεχνική έκφραση καθώς επίσης και η καλλιέργεια αξιών.   

Δεξιότητες:  κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, ανάπτυξη 

ανθρωπιστικών αξιών. 

√ 

√ 
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Γλωσσικοί στόχοι: χρήση 1st conditional, βιογραφίες και περιγραφές προσώπων,  

Διαθεματικότητα: Πληροφορική, Μουσική, Λογοτεχνία, 

……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Σημειώστε αν  αξιοποιούνται εκπαιδευτικά λογισμικά και υπηρεσίες των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), laptop  

 

1.7 Εκτιμώμενη διάρκεια 

………………………………………………………………………………………… 

• Διάρκεια: πέντε μαθήματα διάρκειας 45΄ - 50΄ 

………………………………………………………………………………………… 

2) ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
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2.1 Γενική Περιγραφή Διδακτικής Πρακτικής 

 Mέρος πρώτο 

 Προεργασία (warm-up/ pre-viewing stage) (10 λεπτά ) : Δίνεται σε φωτοτυπία ή 
προβάλλεται μέσω διαδραστικού πίνακα το “The best poem of 2004” (παράρτημα 2)  

Διδακτικοί στόχοι:  εισαγωγή στη θεματική ενότητα, εισαγωγή στο σχετικό λεξιλόγιο 
(discrimination, human rights, equal opportunity etc)  

Δραστηριότητα 1η  (προφορική) :Ο καθηγητής επισημαίνει ότι το ποίημα έχει γραφτεί 
από ένα παιδάκι από την Αφρική και εξηγεί γιατί υπάρχουν οι ιδιομορφίες στη γλώσσα. 
Επισημαίνει επίσης τις αγγλικές εκφράσεις που δείχνουν τα συναισθήματα μας και 
ρωτάει για αντίστοιχες στη μητρική γλώσσα. Ρωτάει τους μαθητές για τα συναισθήματα 
που τους δημιουργήθηκαν καθώς διάβαζαν το ποίημα ( μπορούν να τα καταγράψουν 
σε ομάδες των τεσσάρων και να τα διαβάσουν στην ολομέλεια) 

Δραστηριότητα 2η (προφορική):  Ο καθηγητής δείχνει στους μαθητές την Guernica του 
Picasso  και ζητάει να περιγράψουν  τι βλέπουν. Ρωτάει αν ξέρουν ποιος το ζωγράφισε 
και γιατί. Προσθέτει τις πληροφορίες που δεν γνωρίζουν οι μαθητές. Καταγράφεται το 
σχετικό λεξιλόγιο.   

Παρουσίαση (Presentation/while-viewing stage) (20 λεπτά): 

Διδακτικοί στόχοι: κατανόηση προφορικού λόγου,1st conditional, 

Υλικό για την τάξη: “Imagine” by John Lennon
 

Δραστηριότητα 1η:  Ο καθηγητής υπενθυμίζει τη δομή και χρήση του 1st conditional 
κάνει  μερικές προφορικές ερωτήσεις (πχ if the bell rings what will you do?, If you study 
harder what will happen? ) . Γράφει στον πίνακα ένα σετ προτάσεων με if και ζητάει 
από τους μαθητές πιθανές απαντήσεις (μία από  κάθε ομάδα) 
Δραστηριότητα 2η:   Ο καθηγητής  παίζει από το laptop το Imagine όσο μοιράζει στους 
μαθητές τους στίχους του σε φωτοτυπία.(παράρτημα 1). Εξηγεί άγνωστες λέξεις αν 
υπάρχουν που θα βοηθήσουν στην κατανόηση του νοήματος. Εξηγεί ότι κάποιες φορές 
ο υποθετικός λόγος είναι κρυμμένος και ζητά από τους μαθητές να αναγνωρίσουν 
αυτόν που υπάρχει στο τραγούδι. Καταγράφει τις προτάσεις στον  πίνακα,  

Πρακτική εξάσκηση (Post-viewing stage):

Δραστηριότητα 1η :  Δίνονται 15 λεπτά στις ομάδες να παράγουν το δικό τους ποίημα 
με σχετικό θέμα. Αν τα παιδιά δυσκολεύονται μπορεί να βοηθήσει προτείνοντας θέματα 
όπως  a world without school, a world without war, a world without pollution, a world 
without famine, a world without religion, a world without drugs . Τα ποιήματα 
διαβάζονται στην ολομέλεια.  

Ρωτάει τα παιδιά αν υπάρχει κάποιος που ασχολείται με ποίηση για να τα ενώσει σε 
ένα και κάποιος που να ασχολείται με μουσική για να το μελοποιήσει. 
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Μέρος δεύτερο 

 Διδακτικοί στόχοι: κατανόηση και μεταφορά νοήματος από ελληνικά σε αγγλικά με 
σύντομα κείμενα, παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, εμπέδωση υποθετικού 
λόγου.  

 
Δραστηριότητα 1η (15 λεπτά)  Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων και τους 
ανατίθεται να ψάξουν στα διαδίκτυο τα παρακάτω θέματα και να συντάξουν μια μικρή 
αναφορά (μία παράγραφο): Πικάσο και Guernica,  Βιογραφία του Lennon, βιογραφία 
του  Martin Luther King, άλλα τραγούδια με σχετικό θέμα (πχ Luis Amstrong “what a 
wonderful world”, “we are the world”by Michael Jackson), Λογοτεχνικά Κείμενα.  

Δραστηριότητα 2η (προφορική) : Διαβάζουν στην ολομέλεια οι τρεις πρώτες ομάδες.   

Δραστηριότητα 3η : Ο καθηγητής δίνει σε φωτοτυπία απόσπασμα από το λόγο του 
Martin Luther King “I have a dream” Ακλουθεί συζήτηση με βάση τα καινά στοιχεία του 
λόγου και του Imagine. Ακολουθεί η παρουσίαση των άλλων δύο ομάδων. 

Ακούμε το What a wonderful World του Amstrong 

 

Time for some fun (15 λεπτά) 

Προβάλλεται  από το διαδίκτυο απόσπασμα από The best of Mr. Bean. Διακόπτοντας 
την προβολή σε διάφορα σημεία  ο καθηγητής κάνει ερωτήσεις για την εξάσκηση του 
υποθετικού λόγου (πχ what will happen if he jumps in the pool?) 

Αποχαιρετάμε την τάξη με το θετικό συναίσθημα που μας αφήνει το video clip του ¨we 
are the world¨ 
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Παράρτημα  

1.    Imagine (by John Lennon) 

Imagine there’s no heaven 

It’s easy if you try 

No hell below us 

Above us only sky 

Imagine all the people 

Living for today 

 

Imagine there’s no countries 

It isn’t hard to do  

Nothing to kill or die for 

And no religion too 

 Imagine all the people 

Living life in peace 

 

                                                             You may say I’m a dreamer 

                                                              But I’m not the only one 

                                                               I hope some day you’ll join us  

                                                              And the world will be as one 

 

Imagine no possessions 

I wonder if you can 

No need for greed or hunger 

A brotherhood of man 

Imagine all the people 

Sharing all the world 

                                                          You may say I’m a dreamer 

                                                           But I’m not the only one 

                                                           I hope some day you’ll join us 

                                                           And the world will be as one 



2                THE BEST POEM OF 2006

 

 

When I born, I black  
When I grow up, I black  
When I go in Sun, I black   

 
When I scared, I black  
When I sick, I black  

And when I die, I still black  

 
And you white fellow  

When you born, you pink  
When you grow up, you white  

 
When you go in sun, you red  

When you cold, you blue  
When you scared, you yellow   

 
When you sick, you green  

And when you die, you grey  
And you calling me colored??  

Written by an African Kid 
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3.  “I HAVE A DREAM”  BY Martin Luther King 

 

I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and 
tribulations. Some of you have come fresh from narrow jail cells. And some of you 
have come from areas where your quest -- quest for freedom left you battered by 
the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. You have 
been the veterans of creative suffering. Continue to work with the faith that 
unearned suffering is redemptive. Go back to Mississippi, go back to Alabama, go 
back to South Carolina, go back to Georgia, go back to Louisiana, go back to the 
slums and ghettos of our northern cities, knowing that somehow this situation can 
and will be changed.  

Let us not wallow in the valley of despair, I say to you today, my friends. 

And so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a 
dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. 

I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of 
its creed: "We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal." 

I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves 
and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of 
brotherhood. 

I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with 
the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed 
into an oasis of freedom and justice. 

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they 
will not be judged by the color of their skin but by the content of their character.  

I have a dream today! 

I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its 
governor having his lips dripping with the words of "interposition" and "nullification" 
-- one day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join 
hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. 

I have a dream today! 

I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and 
mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked 
places will be made straight; "and the glory of the Lord shall be revealed and all 
flesh shall see it together."2

This is our hope, and this is the faith that I go back to the South with. 

With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of 
hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation 
into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work 
together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up 
for freedom together, knowing that we will be free one day. 
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And this will be the day -- this will be the day when all of God's children will be able 
to sing with new meaning: 

My country 'tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing.  

Land where my fathers died, land of the Pilgrim's pride,  

From every mountainside, let freedom ring!  

And if America is to be a great nation, this must become true. 

And so let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. 

Let freedom ring from the mighty mountains of New York. 

Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania.  

Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. 

Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. 

But not only that: 

Let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. 

Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. 

Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi. 

From every mountainside, let freedom ring. 

And when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every 
village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed 
up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and 
Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words 
of the old Negro spiritual: 

Free at last! Free at last! 

Thank God Almighty, we are free at last! 

 

4. Usa for Africa “We are the world” http://www.youtube.com/watch?v=k2W4-
0qUdHY&feature=related

5. Mr Bean goes to the pool  http://www.youtube.com/watch?v=gZujYUcY5xc

6 IMAGINE http://www.youtube.com/watch?v=_km0u64OLng

7 MLK http://www.youtube.com/watch?v=5QNNFDlY9tM&feature=related

8 AMSTRONG  http://www.youtube.com/watch?v=m5TwT69i1lU&feature=related

 

http://www.youtube.com/watch?v=k2W4-0qUdHY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=k2W4-0qUdHY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=gZujYUcY5xc
http://www.youtube.com/watch?v=_km0u64OLng
http://www.youtube.com/watch?v=5QNNFDlY9tM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=m5TwT69i1lU&feature=related


 
 
 
 
 
 
 
6. Guernica  

 
 
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=I_65LYLzvvI&feature=player_embedded#!
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3 Υλικοτεχνική Υποδομή 

 Laptop και διαδραστικός πίνακας  
 
 

3) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 

 
 
 

 

4) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
Με ατομική μου ευθύνη και σύμφωνα με το άρθρο 8 ν. 1599/1986, ο Δημιουργός 
που αναφέρεται στην παρ. 1.2 του παρόντος εντύπου, δηλώνω ότι: 
1. Το Σχέδιο Καλής Διδακτικής Πρακτικής που υποβάλλω είναι δικό μου 
πρωτότυπο δημιούργημα και δεν προσκρούει σε κανένα δικαίωμα πνευματικής ή 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων.  
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http://www.youtube.com/watch?v=I_65LYLzvvI&feature=player_embedded%23!


2. Δίνω το δικαίωμα και την άδεια στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο θα 
ενεργεί κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση του, να αξιοποιεί, να διαθέτει, να 
αναπαράγει ή να διανέμει το υποβληθέν Σχέδιο Καλής Διδακτικής Πρακτικής, 
ολόκληρο ή τμήμα του ή συντετμημένο ή ενσωματωμένο σε άλλο υλικό, για 
εκπαιδευτικούς και διδακτικούς σκοπούς, με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως έντυπο 
ή ηλεκτρονικό.  
3. Δηλώνω ότι η πιθανή αξιοποίηση του υλικού αυτού για ερευνητικούς σκοπούς 
επιθυμώ να γίνει (επιλέξτε αυτό που επιθυμείτε): 
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Επώνυμα                                           Ανώνυμα  
Αν δεν καταγράψετε την επιθυμία σας αυτό σημαίνει ότι αποδέχεστε η πιθανή 
αξιοποίηση να γίνει ανώνυμα.  
*Για πρακτικούς λόγους,  η χρήση του αρσενικού γραμματικού γένους θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνει και το 

θηλυκό. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …20/11/2011…………………….. 
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