IN ENGLISH PLEASE
Ενδεικτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα
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Παρασκευή

09:00 - 09:45
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Κολύμβηση

11:30 - 12:15

Media & Learning
Τεχνολογία
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12:30 - 13:15

Creative writing
Δημιουργική γραφή
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Θεατρικές δράσεις
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13:15 - 14:00
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TALK & LEARN (ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ)
Οι δραστηριότητες αυτής της ζώνης ενισχύουν την προφορική έκφραση και την αυθόρμητη ομιλία των μαθητών. Ανάλογα με το
γλωσσικό επίπεδο, ανταλλάσουμε πληροφορίες και απόψεις, παρακολουθούμε αποσπάσματα μικρών ταινιών χωρίς ήχο και προσπαθούμε να εκφράσουμε το περιεχόμενο, θέτουμε διλήμματα με θέματα που αγγίζουν τα παιδιά, οργανώνουμε παιχνίδια ρόλων
και λεκτικά τένις. Επίσης, αφηγούμαστε ιστορίες μέσα από εικόνες ή συζητάμε και τροποποιούμε σύντομες ιστορίες. Επιλέγουμε
το γνωστικό αντικείμενο που μας ενδιαφέρει, χωριζόμαστε σε ομάδες, συλλέγουμε πληροφορίες και παρουσιάζουμε όσα μάθαμε.
Ανάλογα με το επίπεδό μας μαθαίνουμε να διατυπώνουμε δομημένα επιχειρήματα και ασκούμαστε στην τέχνη της ρητορικής, της
πειθούς και της λογομαχίας.
Play & Learn (ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ)
Παίζουμε αινίγματα, λογοπαίγνια και γλωσσικές σπαζοκεφαλιές. Χρησιμοποιούμε την αφήγηση και το παιχνίδι ρόλων. Συμμετέχουμε σε λεκτικά και κινητικά παιχνίδια με αφετηρία ιδέες ή ιστορίες τις οποίες παριστάνουμε επί σκηνής.
PRONUNCIATION (ΕΚΦΟΡΑ ΛΟΓΟΥ)
Η δραστηριότητα περιλαμβάνει ασκήσεις άρθρωσης, αναπνοής, παύσεων, επαναλήψεων, ρυθμού και σαφήνειας στην ομιλία και την
αφήγηση. Διαβάζουμε φωνακτά, μαθαίνουμε τραγούδια κίνησης και ρυθμικά μοτίβα με τη βοήθεια των ηχητικών σωλήνων Boom
whackers. Κάνουμε χορωδιακή ομιλία και παρατηρούμε τον ρυθμό, τον συγχρονισμό και το τέμπο της προφοράς μας. Με συνδυαστική σκέψη τονώνουμε τη μνήμη, τη συγκέντρωση και την προφορική μας έκφραση.
MINDFULNESS AND FOCUS (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ/ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ)
Κατά τον Αριστοτέλη η μόρφωση του νου χωρίς τη μόρφωση της καρδιάς δεν είναι μόρφωση. Με ασκήσεις αυτοσυγκέντρωσης και
ενίσχυσης της μνήμης καλλιεργούμε θετική «εσωτερική στάση» και μαθησιακή ετοιμότητα. Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από βιωματικές τεχνικές που ενισχύουν την ηρεμία του νου, την αναγνώριση, τη διαχείριση και τον έλεγχο των συναισθημάτων. Οι μαθητές
καλλιεργούν τη συναισθηματική νοημοσύνη, πνεύμα ομαδικότητας και μαθαίνουν να διαχειρίζονται τον χρόνο και τους στόχους
τους. Δραστηριότητες όπως «το σύννεφο της σκέψης», «ο τοίχος της ευτυχίας, «η σάκα των αισθήσεων, «άγγιξε και πες» δημιουργούν ατμόσφαιρα που προάγει τη συγκέντρωση στον στόχο μας, την ισορροπία του πνεύματος, το μοίρασμα εμπειριών και την
πραγματική γνώση.
MEDIA & LEARNING (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ)
Είναι γνωστό ότι η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί μέσο έκφρασης, επικοινωνίας και ενεργοποίησης της φαντασίας. Αξιοποιούμε τα
πολυμέσα και παίζουμε λεξιλογικά παιχνίδια με ηλεκτρονικές γλωσσικές κάρτες και ψηφιακά εργαλεία (Edmodo, Τuxedo, Quizlet,
story bird, Wordle). Γνωρίζουμε εργαλεία ψηφιακής αφήγησης, ανάπτυξης σεναρίων και δημιουργούμε κόμικς, διαφημιστικά σποτ ή
κινούμενα σχέδια. Μαθαίνουμε τις βασικές αρχές δημιουργίας μιας ταινίας μικρού μήκους (σενάριο, σκηνοθεσία, κινηματογράφηση,
μοντάζ, εφέ, μουσική επένδυση) επικοινωνώντας στα αγγλικά.
ACTING (ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ)
Οι θεατρικές δράσεις είναι το σταυροδρόμι γλώσσας και καλλιτεχνικής έκφρασης. Εξασκούμαστε στη δραματική απόδοση κειμένων, συνεργαζόμαστε σε παιχνίδια δραματοποίησης και ρόλων, μεθόδους επικοινωνίας, προσποίησης και αυτοσχεδιασμού. Προετοιμάζουμε στα Αγγλικά μια θεατρική παράσταση και ταυτιζόμαστε με φανταστικούς ή πραγματικούς χαρακτήρες, μαθαίνουμε
κινητική έκφραση, αναπτύσσουμε τη δημιουργικότητά μας και τις καλλιτεχνικές δεξιότητές μας.
CRAFTS (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ)
Εντασσόμαστε σε ομάδες και συμμετέχουμε σε καλλιτεχνικές, δημιουργικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που σχετίζονται με
τη θεατρική παράσταση. Φτιάχνουμε κατασκευές ή σκηνικά για την παράσταση και χρησιμοποιούμε καθημερινά αντικείμενα από
ανακυκλώσιμα υλικά, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά μας.
CREATIVE WRITING (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
Ασχολούμαστε με τη δημιουργική γραφή θεατρικού κειμένου, ημερολογίου ή διαλόγων, με στόχο να ζωντανέψουμε χαρακτήρες στους
οποίους θα προσδώσουμε στοιχεία από τη δική μας ή μια φανταστική προσωπικότητα. Εργαζόμαστε στο κτίσιμο σωστών προτάσεων
και καλλιεργούμε την τέχνη της γραπτής έκφρασης.
SWIMMING (ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ)
Κολύμπι στην πισίνα του σχολείου υπό την επίβλεψη έμπειρων καθηγητών Φυσικής Αγωγής.

