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2ο 2/Θ ΠΡΟΣΤΠΟ ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ενταγμένο στο ΑΠΘ 

(κλασικό τμήμα) 

ΟΜΗΛΟ:  ΠΑΗΥΝΗΓΟΓΤΡΗΜΑΣΑ ΣΖΝ ΑΓΓΛΗΚΖ ΓΛΧΑ 

ΗΟΤΝΗΟ 2014 

 ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΟΜΗΛΟΤ 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΗΓΑΚΟΤΑ ΟΜΗΛΟΤ:   ΑΛΔΞΙΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ 

ΣΖΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ ΤΠΟΣΖΡΗΕΟΤΝ ΟΗ:  Η θ. ΓΡΙΒΑ ΔΛΔΝΗ 

θαη ΔΜΟΓΛΟΤ ΚΛΔΙΩ από ην Παηδαγσγηθό ηκήκα Γεκνηηθήο εθπ/ζεο ηνπ 

Παλ/κίνπ Γπη. Μαθεδνλίαο (ππνζηήξημε/θαζνδήγεζε σο πξνο ην πεξηερόκελν 

θαη ηηο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο ηνπ νκίινπ), ε θ. ΑΤΓΗΣΙΓΟΤ ΟΦΙΑ επόπηξηα 

θαη πξόεδξνο ηνπ ΔΠΔ ησλ 2νπ θαη 3νπ Πξόηππσλ Πεηξακαηηθώλ λεπ/γείσλ 

ΑΠΘ ε θ. ΒΔΛΚΟΤ ΚΙΚΗ. ζρνιηθή ζύκβνπινο ….. πεξηθέξεηαο Αλαη. 

Θεζ/λίθεο (νη δπν πξναλαθεξζείζεο θπξίεο ππήξμαλ ππνζηεξηθηηθέο ζηε  

γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία ίδξπζεο ηνπ νκίινπ) θαη ν θ. HOYLE JASON, 

θαζεγεηήο αγγιηθήο γιώζζαο θαη γνλέαο παηδηνύ ηνπ 2νπ ΠΠΝ λεπ/γείνπ 

(παξνρή επνπηηθνύ πιηθνύ θαη βηβιίσλ). 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΑΗΓΗΧΝ:  Έληεθα λήπηα.  Φνηηνύλ ζηα πξόηππα πεηξακαηηθά θαη 

ζε όκνξα λεπηαγσγεία. 

ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ 

 Nα γλσξίζνπλ ηα παηδηά ηελ αγγιηθή γιώζζα κέζα ζε έλα πνιπαηζζεηεξηαθό 

καζεζηαθό πιαίζην, ζύκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ 

έρεη δώζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνώζεζε ηεο πνιπγισζζίαο, έρεη 

θαζηεξώζεη ηελ αγγιηθή σο lingua franca θαη ηάζζεηαη ππέξ ηεο πξώηκεο 

εθκάζεζεο κηαο δεύηεξεο γιώζζαο έηζη ώζηε ηα παηδηά λα απνθηήζνπλ κηα 

πνιππνιηηηζκηθή ζπλείδεζε σο «ελεξγνί» επξσπαίνη πνιίηεο από κηθξή 

ειηθία. 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΑΝΣΖΔΧΝ/ΜΑΘΖΜΑΣΧΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ 

 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 24 ζπλαληήζεηο/καζήκαηα.  ηελ ηειεπηαία 

ζπλάληεζε πξηλ ηηο δηαθνπέο ησλ ρξηζηνπγέλλσλ έγηλε κηα ζύληνκε 

παξνπζίαζε/γηνξηή πξνο ηνπο γνλείο, κηα δεύηεξε παξνπζίαζε πξνο ηα 

παηδηά ησλ άιισλ λεπηαγσγείσλ ζην ηέινο ησλ καζεκάησλ, ηνλ Ινύλην, 

θαζώο επίζεο θαη κηα έθζεζε θσηνγξαθηώλ θαη εξγαζηώλ ησλ παηδηώλ ηελ 

εκέξα ηεο απνραηξεηηζηήξηαο γηνξηήο ησλ λεπηαγσγείσλ 

.  Οη ζπλαληήζεηο καο πξαγκαηνπνηνύληαλ θάζε Γεπηέξα 12:30 -13:45 κ.κ. 

ελώ αξρηθά γίλνληαλ απόγεπκα ζηηο 18:00-19:15 κ.κ.  Μεηά από ζπλελλόεζε 
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κε ηνπο γνλείο απνθαζίζηεθε ε αιιαγή ηεο ώξαο επεηδή εμππεξεηνύζε όινπο 

πεξηζζόηεξν, παηδηά, γνλείο, εθπαηδεπηηθνύο. 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΤΝΑΝΣΖΔΧΝ 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 

21/10/13   1η συνάντηση  :  Hello! What’s your name? – My name   

                                               is…… Song of the day: «Are you sleeping» 

28/10/13        (Αργία) 

ΝΟΔΜΒΡΗΟ 

4/11/13      2η συνάντηση  :   Hello! How are you? - I’m fine! 

                                                Song of the day: «Sorida»(How are you) 

11/11/13      3η συνάντηση:   “Orders” (Stand up! Sit down! Clap your   

                                                 hands! Shout “Hurray”!)-  Simon says…  

                                                 Song of the day:”If you’re happy and you  

                                                  know it, clap your hands” Παηρλίδηα, θύιιν  

                                                 εξγαζίαο. 

18/11/13    4η συνάντηση: Parts of the body!- Song of the day: «Hokey  

                                            Pokey”  Παηρλίδηα, θύιιν εξγαζίαο. 

25/11/13    5η συνάντηση:  Numbers  - Song of the day: “Five little  

                                             monkeys”  Παηρλίδηα, θύιιν εξγαζίαο. 

ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 

2/12/13     6η συνάντηση:    Colours - Song of the day: “Red, red the apple 

                                             Is red”.  Παηρλίδηα ζηνλ Η/Τ. Σξαγνύδη. 

                                     

9/12/13     7η συνάντηση:   Christmas wishes  - Song of the day: “We wish  

                                             you a merry Christmas” Παηρλίδηα,  

                                              ρξηζηνπγελληάηηθε εξγαζία. 
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16/12/13:   8η συνάντηση   Christmas songs  Παξνπζίαζε ζηνπο γνλείο:  Έλα    

.                                             κνπζηθνρνξεπηηθό δξώκελν. 

ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 

13/1/14  9η ΤΝΑΝΣΖΖ: - Δπαλάιεςε (ιέμεσλ/θξάζεσλ).  –

Σξαγνπδνπαίρληδν:  “Where is thumbkin”.  – Φξάζεηο:  Where is…..  Here I 

am.  Thank you.  Μέζνδνο:  ηξαγνύδη – παηρλίδη κε ην ζώκα, δξακαηνπνίεζε, 

θύιιν εξγαζίαο. 

20/1/14  10η  ΤΝΑΝΣΖΖ:  Δλόηεηα:  “Μy school”.   Νέεο ιέμεηο:  School, 

teacher, pupil ηschoolbag, book, marker.  Φξάζεηο:  What’s this?  This is 

a…….  Μέζνδνο:  Δπίδεημε εηθόλσλ, παηρλίδηα νκαδηθά ζηελ παξενύια, 

θηλεηηθά ζηελ ηάμε, θύιιν εξγαζίαο. 

27/1/14  11η  ΤΝΑΝΣΖΖ:  -  Δλόηεηα:  “My family”.  Λεμηιόγην:  

mother(mom), father(dad), grandma, grandpa, sister, brother.    Μέζνδνο:  

Δπίδεημε εηθόλσλ, παηρλίδηα νκαδηθά θαη θηλεηηθά, θύιιν εξγαζίαο, “.I love my 

family” song. 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 

3/2/14  12η ΤΝΑΝΣΖΖ:  -  Δλόηεηα:  “At school”.  Λεμηιόγην:  (ξήκαηα 

θίλεζεο/εληνιέο)  In the classroom:  write, read, draw, sit down, stand up, 

open, close, look, listen.  Out of the classroom:  break! , play, jump, run, wait, 

climb, walk, stop, start.  Mέζνδνο:  Παξνπζίαζε ιεμηινγίνπ, παηρλίδηα νκαδηθά 

θαη θηλεηηθά, θύιιν εξγαζίαο. 

10/2/14  13η  ΤΝΑΝΣΖΖ:  -  Δλόηεηα:  “Colours”.  Λεμηιόγην:  blue, green, 

yellow, red, black, white, pink, orange, purple, grey, brown.  Φξάζεηο:  What 

colour is…..  This/that is….  Μέζνδνο:    Παξνπζίαζε ιεμηινγίνπ, παηρλίδηα, 

θύιιν εξγαζίαο, εηθαζηηθά. 

17/2/14  14η  ΤΝΑΝΣΖΖ -  Δλόηεηα:  “Me, Myself and I – My body”. 

Λεμηιόγην:  head, hair, eyes, nose, mouth, ear.  Φξάζεηο:  Touch your nose, 

hair, eye, etc.  Μέζνδνο:  παξνπζίαζε ιεμηινγίνπ, παηρλίδηα, 

ηξαγνπδνπαίρληδα, θύιιν εξγαζίαο. 

24/2/14  15η ΤΝΑΝΣΖΖ  -  Δλόηεηα:  “Fruits and vegetables”  Λεμηιόγην:  

fruit, vegetables, tomato, potato, apple, banana, orange, lemon, cherry, carrot, 

pepper.  Φξάζεηο:    -Do you like?     -I like  -Thank you  Μέζνδνο:  

Παξνπζίαζε ιεμηινγίνπ, παηρλίδηα, δξακαηνπνίεζε, ηξαγνύδη/ιάρληζκα, 

θύιιν εξγαζίαο. 

ΜΑΡΣΗΟ 
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10/3/14  16η ΤΝΑΝΣΖΖ  -  Δλόηεηα:  “My pets – Animals I ”  Λεμηιόγην:   

cat, dog, duck, chicken, cow, mouse, pig, fish, rabbit.  Μέζνδνο:  Παξνπζίαζε 

ιεμηινγίνπ, παηρλίδηα,  θύιιν εξγαζίαο. 

17/3/14  17η ΤΝΑΝΣΖΖ  -  Aθξόαζε κηθξήο ηζηνξίαο/δηαιόγνπ ζηα αγγιηθά 

κε κίκεζε θηλήζεσλ κε ηελ κέζνδν TPR (TOTAL PHYSICAL RESPONSE).  

Φύιιν εξγαζίαο. 

31/3/14  18η ΤΝΑΝΣΖΖ  -  Δθκάζεζε εληνιώλ κε ξήκαηα θίλεζεο θαη 

νπζηαζηηθά κε ηελ κέζνδν TPR (ΣΟΣΑL PHYSICAL RESPONSE).  Φύιιν 

εξγαζίαο. 

ΑΠΡΗΛΗΟ 

7/4/14 19η ΤΝΑΝΣΖΖ  -  Καηαζθεπή παζραιηλήο θάξηαο κε ρξήζε 

ιεμηινγίνπ ρξσκάησλ:  «Βάςηε ηα απγά ζύκθσλα κε ηα ρξώκαηα πνπ 

αλαγξάθνληαη ζην θαζέλα».  Δπρή γηα ην Πάζρα:  «Happy Easter». 

28/4/14 20η ΤΝΑΝΣΖΖ  -  Δπαλαιεπηηθό κάζεκα.  Δπαλάιεςε ιεμηινγίνπ 

(θξάζεσλ, ρξσκάησλ, αξηζκώλ, δώσλ θ. ά. από πξνεγνύκελα καζήκαηα) κε 

ρξήζε παηρληδηώλ θαη ηξαγνπδηώλ. 

ΜΑΗΟ 

5/5/14 21η ΤΝΑΝΣΖΖ  -  Δθκάζεζε ηξαγνπδηνύ «Hello I’m Peter, I’m a 

panda» κε ηελ ρξήζε ηεο κεζόδνπ TPR θαη θύιιν εξγαζίαο.  

12/5/14 22η ΤΝΑΝΣΖΖ -  Δθκάζεζε ηξαγνπδνπαίρληδνπ « Hello, hello can 

you clap your hands» κε εληνιέο, ξήκαηα θίλεζεο θαη νπζηαζηηθά κε ηελ 

ρξήζε ηεο κεζόδνπ TPR θαη θύιινπ εξγαζίαο. 

19/5/14 23η ΤΝΑΝΣΖΖ -  Μνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα ζην γπκλαζηήξην ηνπ 

ζρνιείνπ κε ρξήζε ιεμηινγίνπ θαη θξάζεσλ γηα επαλάιεςε. 

26/5/14 24η ΤΝΑΝΣΖΖ -  Πξόβεο θαη πξνεηνηκαζία ηξαγνπδηώλ θαη 

ηξαγνπδνπαίρληδσλ γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ Ινπλίνπ.   

ΗΟΤΝΗΟ 

12/6/14  ΠΑΡΟΤΗΑΖ – Παξνπζίαζε 2 ηξαγνπδνπαίρληδσλ ζην ζρνιείν θαη 

απνλνκή θαθέισλ κε ηηο εξγαζίεο ηνπ έηνπο θαη αλακλεζηηθώλ.  Έθζεζε 

θσηνγξαθηώλ θαη εξγαζηώλ ζηελ απνραηξεηηζηήξηα γηνξηή ηνπ ζρνιείνπ. 
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ΓΤΚΟΛΗΔ ΠΟΤ ΤΝΑΝΣΖΑΜΔ ΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΟΜΗΛΟΤ 

ΥΧΡΟ: Ωο ρώξνο ρξεζηκνπνηείηαη ε αίζνπζα ηνπ 2νπ θιαζηθνύ 

Π.Π.λεπηαγσγείνπ πνπ ελώ επηηξέπεη ηελ ειεύζεξε θίλεζε ησλ παηδηώλ όζνλ 

αθνξά ζηα θηλεηηθά παηρλίδηα, πεξηέρεη ηξαπέδηα γηα γξαπηή εξγαζία, 

παγθάθηα γηα νινκέιεηα θαη Η/Τ σζηόζν κε ηνλ ππόινηπν εμνπιηζκό ηνπ 

(παηρλίδηα, θνπθιόζπηην θιπ.) ζπρλά απνζπά ηελ πξνζνρή ησλ παηδηώλ 

εθείλσλ πνπ έρνπλ δπζθνιία ζηελ ζπγθέληξσζε. 

ΤΛΗΚΑ: Όζνλ αθνξά ζηα πιηθά/επνπηηθά κέζα δελ ππάξρεη θακηά 

πξόβιεςε/επηρνξήγεζε γηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη όια ηα αλαιώζηκα (ραξηί, 

κειαλάθηα, εθηππώζεηο, καξθαδόξνη, ραξηόληα θηι.) επηβαξύλνπλ ηνλ 

εμνπιηζκό ηνπ 2νπ Π.Π.Ν. (θιαζηθό) θαζώο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό (αλαδήηεζε 

θαη δεκηνπξγία επνπηηθνύ πιηθνύ). 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΚΑΗ ΣΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΧΝ 

ΠΑΗΓΗΧΝ 

ύκθσλα κε ηηο παξαηεξήζεηο καο θαζώο θαη ελόο εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

δόζεθε, ππάξρεη ελδηαθέξνλ θαη ζπκκεηνρή από ηα παηδηά ηνπ νκίινπ.  Σα 

παηδηά αληαπνθξίλνληαη κε πξνζπκία ζηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη δείρλνπλ 

επραξίζηεζε. ην εξσηεκαηνιόγην, ξσηήζεθαλ γηα ην ηη ηνπο αξέζεη θαη ηη δελ 

ηνπο αξέζεη ζηνλ όκηιν θαη όια ηα παηδηά απάληεζαλ κόλν ζεηηθά.   Μεξηθέο 

θνξέο εθθξάζηεθε επηζπκία από ηα παηδηά ησλ νινήκεξσλ λα βξίζθνληαη  

ζηελ απιή κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαη λα παίδνπλ, θάηη πνπ είλαη όκσο 

αλακελόκελν. 

ΑΠΟΦΔΗ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ ΓΗΑ ΣΟΝ ΟΜΗΛΟ 

ην ηέινο ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ κνηξάζηεθε εξσηεκαηνιόγην ζηνπο γνλείο κε 

ζθνπό λα καο δώζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νκίινπ κε 

βάζε ηα θξηηήξηα πνπ ηζρύνπλ γη’ απηνύο θαη ηα παηδηά ηνπο πξνο δηεξεύλεζε.  

Σν εξσηεκαηνιόγην πεξηείρε 4 εξσηήζεηο κε ηα ππνεξσηήκαηά ηνπο θαη νη 

απαληήζεηο  κε ηηο δηαβαζκίζεηο ηνπο.   

Η αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε όηη νη απόςεηο ησλ γνλέσλ είλαη πνιύ 

ζεηηθέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ νκίινπ.   

 


