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ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗΝ Α’ & Β’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

Το ΠΕΑΠ και τα συνακόλουθα ενδεικτικά αναλυτικά προγράμματα και το εκπαιδευτικό 

υλικό για την κάθε μία από τις δύο τάξεις επικεντρώνεται στη διαφοροποιημένη, 

συνεργατική μάθηση μέσα από κατάλληλες για την ηλικία δραστηριότητες που επιδιώκουν 

την αφύπνιση της δημιουργικής έκφρασης του παιδιού. Περισσότερες πληροφορίες για το 

πρόγραμμα σπουδών μπορείτε να βρείτε στην Εκπαιδευτική Πύλη του ΠΕΑΠ 

(http://rcel.enl.uoa.gr/peap/articles/programma-0).   

Το εκπαιδευτικό υλικό για την Α’ και τη Β’ Δημοτικού (Alpha English & Beta English), με τη 

μορφή έντυπων φακέλων, έχει διανεμηθεί στα Δημοτικά σχολεία τα οποία λειτούργησαν 

πιλοτικά ως Ολοήμερα με αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών από το 2010 έως το 2016. 

Το υλικό αυτό μένει στο σχολείο για να το αξιοποιεί κάθε σχολική χρονιά ο/η 

εκπαιδευτικός. Δεν διανέμεται στους μαθητές ώστε να το πάρουν στο σπίτι για μελέτη 

αφού δεν τους ανατίθεται κατ’ οίκον εργασία.  

Κάθε φάκελος περιλαμβάνει: 

• Φύλλα με έγχρωμες εικόνες που αποτελούν ερεθίσματα για γλωσσική παραγωγή 

• Φύλλα εργασίας για τους μικρούς μαθητές  

• Ηχητικό υλικό με ρίμες, τραγουδάκια, σύντομους διαλόγους 

• Τεύχος του Εκπαιδευτικού (με λεπτομερείς οδηγίες για την αξιοποίηση του 

εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή ενδεικτικών σχεδίων μαθημάτων, καθώς και 

παραπομπές σε εκπαιδευτικές ιστοσελίδες).  

Το Alpha English και το Beta English πρόκειται να εκτυπωθούν και να διανεμηθούν και στα 

υπόλοιπα Δημοτικά σχολεία της χώρας. Μέχρι να  ολοκληρωθεί η διαδικασία της διανομής, 

οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εκπαιδευτικό υλικό στην 

ψηφιακή του μορφή: 

• για την Α΄ τάξη: http://rcel.enl.uoa.gr/peap/ekpaideytiko-yliko-a-class  

• για την Β΄ τάξη: http://rcel.enl.uoa.gr/peap/ekpaideytiko-yliko-b-class  

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα διδάξουν τους μαθητές και μαθήτριες της Β’ τάξης που 

μαθαίνουν για πρώτη χρονιά αγγλικά στο σχολείο (δηλαδή δεν έχουν κάνει αγγλικά στην Α’ 

Δημοτικού) μπορούν να ξεκινήσουν με δραστηριότητες από το υλικό της Α΄ τάξης. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι δραστηριότητες μάθησης Α1 (Our mascot), A2 (Our names in 

English), B1 (our pets), B2 (fun with animals), B3 (numbers 1-5) B4 (colours), B7 (foods and 

sweets), Γ4 (the bear family) και παραμύθια και ιστορίες από το υλικό της Α’ τάξης. Κατόπιν, 

μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν και με κάποιες δραστηριότητες της Β’ τάξης.   

Αυτό που είναι σημαντικό να ξέρουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τους μικρούς μαθητές 

των πρώτων τάξεων του δημοτικού είναι πως έχουν στη διάθεσή τους τόσο για την Α’ όσο 

και για τη Β’ τάξη περισσότερο εκπαιδευτικό υλικό και «ύλη» από αυτό που είναι δυνατό να 

διδαχτεί στη διάρκεια της μίας μόνον ώρας την εβδομάδα που διατίθεται για τη διδασκαλία 

των Αγγλικών. Συνεπώς, θα πρέπει να επιλέξουν τις δραστηριότητες που θα κάνουν στην 

τάξη, με βάση τους κοινωνικούς γραμματισμούς που έχουν αναπτύξει οι μαθητές της κάθε 

τάξης και του κάθε τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις οδηγίες στην Εκπαιδευτική Πύλη 

ΠΕΑΠ (στο πεδίο «Η Γωνιά του Γονιού»), όπου προτείνονται διασκεδαστικές 

δραστηριότητες που μπορούν να γίνουν το σπίτι με τη βοήθεια του γονιού.    
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Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι υποχρεωμένοι να καλύψουν όλο το φάσμα της 

ύλης που προβλέπεται στο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ Αναλυτικό Πρόγραμμα της Α’ Δημοτικού (στην Πύλη 

ΠΕΑΠ http://rcel.enl.uoa.gr/docsforpeap/a_class_analytiko_programma.pdf) ή στο Α.Π. της 

Β’ (http://rcel.enl.uoa.gr/docsforpeap/b_class_analytiko_programma.pdf). Στόχος είναι 

μέχρι το τέλος της χρονιάς να έχουν αναπτυχθεί τουλάχιστον οι δεξιότητες των παιδιών της:  

 Α’ Δημοτικού να «παίζουν» με την νέα γλώσσα που μαθαίνουν, να λένε ρίμες και 

τραγουδάκια (έστω εν χορώ), να λειτουργούν στην τάξη τους ακούγοντας π.χ. τον 

εκπαιδευτικό να τους δίνει οδηγίες και εντολές του τύπου SIT DOWN, STAND UP, 

JUMP, κλπ.), να αρχίσουν να αναγνωρίζουν λέξεις και φράσεις και επιμέρους 

νοήματα μιας ιστοριούλας. 

 Β’ Δημοτικού να ανταποκρίνονται σε εντολές και οδηγίες στα αγγλικά για το 

μάθημα, να συμμετέχουν σε σύντομους προσωπικούς διαλόγους, να ξέρουν τα 

λόγια για να τραγουδήσουν ή/και να πουν κάποια ποιηματάκια/ρίμες, να 

αναγνωρίζουν και να λένε με σωστή προφορά και επιτονισμό λέξεις και φράσεις 

που έχουν μάθει για απλές καθημερινές καταστάσεις, να κάνουν ένα σύντομο 

διάλογο για μια καθημερινή περίσταση επικοινωνίας, να καταλαβαίνουν νοήματα 

μιας γνωστής ιστορίας και να τη δραματοποιούν, να αρχίσουν να αναγνωρίζουν τα 

λατινικά γράμματα, καθώς αρχίζει να αναδύεται ο σχολικός γραμματισμός (κυρίως 

ανάγνωση λέξεων).  

Περισσότερες οδηγίες για τη διδασκαλία-μάθηση στην Α’ και Β’ δημοτικού, μπορείτε να 

βρείτε στην παρουσίαση (ppt presentation), με τίτλο «Υλικό Α+Β Δημοτικού», που έγινε στις 

Ημερίδες για τις Ξένες Γλώσσες στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη (5 και 7/9/2016).  

http://rcel.enl.uoa.gr/docsforpeap/a_class_analytiko_programma.pdf
http://rcel.enl.uoa.gr/docsforpeap/b_class_analytiko_programma.pdf
http://195.134.73.193/files/xenesglossesedu/yliko_A_B_dimotiko.pptx

