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Πρόγραμμα Μαθήματος 
 

 

 

 

 

 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης και προφορικού λόγου  

• Σχολιασμός κι έκφραση απόψεων για τις αρνητικές επιπτώσεις του υπερβολικού ‘screen time’  

• Ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

•  

 

Μέθοδοι Υλικό  

▪ Εργασία σε ζευγάρια 

▪ Ατομική εργασία 

▪ Συζήτηση - Διάλογος 

▪ Ενημερωτικά έντυπα 

▪ Smartphones 

▪ Εικόνες 

Τίτλος Χρόνος Στόχος Περιγραφή Δραστηριότητας Μέθοδοι & Υλικό 

Εισαγωγή 

 

 

7 λ.  Σε ζευγάρια, συζητήστε τις συνέπειες των 

τεχνολογικών εφευρέσεων στις ανθρώπινες ζωές. 

Εργασία σε 

ζευγάρια 

Εικόνες 

Βασική 

δραστηριότητα 

5 λ.  Διαβάστε το κείμενο κι απαντήστε στις ερωτήσεις. 

1. Κοιμούνται αρκετά τα παιδιά τη σημερινή εποχή; 

Ατομική εργασία 
 
Συζήτηση 
 

Τίτλος: Χρόνος μπροστά στην οθόνη (Screen Time) 

Επίπεδο τάξης: Β’ Γυμνασίου, Μάθημα Αγγλικών 

Χρόνος: 40 λεπτά 

 

Στόχοι 

 

Μέθοδοι & Υλικό  

 

Περιγραφή Μαθήματος  
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Γιατι;/ Γιατί όχι; 

2. Πώς επηρεάζουν οι οθόνες των ύπνο των παιδιών; 

Άρθρο 

Βασική 

δραστηριότητα 

 

7 λ.  Βρείτε στο κείμενο λέξεις με την ακόλουθη σημασία. 
Ελέγξτε την κατανόηση κειμένου. 
 
     1. σοβαρή έρευνα για ανακάλυψη νέων 
δεδομένων ….............................. 
     2. βλάπτω ή χαλάω κάτι 
......................................................... 
     3. συνδέω κάποιον/κάτι με κάποιον/κάτι άλλο 
............................. 
     4. συμβαίνει αργότερα απ’ ό,τι αναμενόταν 
............................ 
     5. τραβάω την προσοχή σε 
.......................................................... 
     6. αλλάζω κάτι με τρόπο που δημιουργεί 
προβλήματα ………………................... 
     7. εξαπατώ κάποιον 
….............................................................. 
 

Ατομική εργασία 

Βασική 

δραστηριότητα 

 

 

 

 

8 λ.  Ο υπερβολικός χρόνος μπροστά στην οθόνη (screen 

time) επηρεάζει σίγουρα τον ύπνο. Αλλά είναι αυτό 

το μοναδικό πρόβλημα;  

Σε ζευγάρια, σκεφτείτε άλλες αρνητικές συνέπειες 

του υπερβολικού χρόνου μπροστά στην οθόνη. 

Εργασία σε 

ζευγάρια 

Έλεγχος σε 

ζευγάρια, 

συζήτηση 

διαφορετικών 

απαντήσεων. 

Έλεγχος της 

κατανόησης των 

μαθητών όλης της 

τάξης 

Βασική 

δραστηριότητα 

8 λ.  Σχολιάστε και εκφράστε γνώμες για τις αρνητικές 

συνέπειες του υπερβολικού χρόνου μπροστά στην 

οθόνη.  

       Χρήσιμο λεξιλόγιο: 

       Νομίζω....    Πιστεύω....    Υποθέτω....     Νιώθω....      

Εικάζω.... 

       Προσωπικά, νομίζω ότι....    Η γνώμη μου είναι....     

Συζήτηση 



       
 

 

2018-1-UK01-KA201-048001 

 

Η άποψή μου είναι....    

       Μου φαίνεται....     Από τη δική μου πλευρά....    

Τελικές 

δραστηριότητες 

 

5 λ.  Το σχολείο σας οργανώνει μια καμπάνια για τις 

αρνητικές συνέπειες του υπερβολικού χρόνου 

μπροστά στην οθόνη. Σκεφτείτε σε ζευγάρια πώς 

μπορείτε να συμμετάσχετε – εγκαθιδρύστε κανόνες 

για τα ηλεκτρονικά, κάντε μια αφίσα, κ.λπ. 

Έπειτα μπορείτε να παρουσιάσετε την αφίσα και 

τους κανόνες σας στην τάξη. 

Συζήτηση 
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Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η ανακοίνωση 

αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει από τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν.  

 

 

Ένα άρθρο Ο Χρόνος μπροστά στην οθόνη πριν τον ύπνο κάνει κακό στα παιδιά - Screen time before bed is bad for 

children:  

https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/education/screen-time-and-learning-brief.pdf 

Πηγές & επιπλέον υλικό 

 


