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ΦΟΡΜΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΟΜΙΛΟΤ 

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ  

 

 

ΑΛΔΞΙΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ 

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

 

 

ΠΔ60 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΟ) 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ  

 

 

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ 

 

 

 

ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ 

 

 

« Παηρληδνγπξίζκαηα ζηελ αγγιηθή γιώζζα » 

 

ΣΑΞΗ 

 

 

Κιαζζηθό ηκήκα 2
νπ

  Πξόηππνπ Πεηξακαηηθνύ 

Νεπηαγσγείνπ Θεζζαινλίθεο 

 

 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ 

 

 

Πξνβιέπεηαη λα παξαθνινπζήζνπλ .....12...........παηδηά. 

 

ΣΟΥΟΙ 

 

 

- Η επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηώλ απέλαληη ζε 

κηα δεύηεξε γιώζζα εθηόο ηεο κεηξηθήο ηνπο. 

-  Η παξνρή επθαηξηώλ ζηα παηδηά κε ζθνπό ηε 

δηακόξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο απέλαληη ζε 

γιώζζεο θαη θνπιηνύξεο δηαθνξεηηθέο από ηε 

δηθή ηνπο θαη ηελ αθύπληζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

ηνπο ζπλείδεζεο. 

- Η θαιιηέξγεηα  ησλ κεηαγλσζηηθώλ δεμηνηήησλ 

ησλ παηδηώλ 

- Η αλάπηπμε βαζηθώλ επηθνηλσληαθώλ 

δεμηνηήησλ ζηε γιώζζα-ζηόρν θαη ε εθκάζεζε 

ελόο πξώηνπ βαζηθνύ ιεμηινγίνπ. 

- Η αλάπηπμε ηεο κεηαγισζζηθήο ηνπο 

επίγλσζεο. 

 

 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ/ΓΡΑΔΩΝ 

 

 

Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ 

Αλαιπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ δξάζεσλ. 

 

ΩΡΔ ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΩ 

 

 

2 δηδαθηηθέο ώξεο ηελ εβδνκάδα 
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ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 

 

 

Big book, Δθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό, CD κε κνπζηθή θαη 

ηξαγνύδηα, Αθίζεο, Πίλαθεο αλαθνξάο, DVD κε 

ηζηνξίεο ζηα αγγιηθά, απζεληηθά θείκελα από δηάθνξα 

έληππα κε εηθόλεο, flash-cards, επηηξαπέδηα παηρλίδηα, 

δηαδίθηπν, θ.ν.θ. 

  

ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

 

  

Ηκεξνιόγην εθπαηδεπηηθνύ κε θαηαγξαθέο ζε 

εβδνκαδηαία βάζε, Δξσηεκαηνιόγηα γνλέσλ, 

Φσηνγξαθίεο. 

 

ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΦΟΡΔΙ 

 

 Σρνιηθή Σύκβνπιν Αγγιηθήο Γιώζζαο 

  Τκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο 

Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο  

 Τκήκα Αγγιηθήο Φηινινγίαο Α.Π.Θ. 

 

 

ΑΛΛΟ... 

 

 

 

 

ΟΜΙΛΟΣ « Παηρληδνγπξίζκαηα ζηελ αγγιηθή γιώζζα » 

 

 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

► Η ΦΙΛΟΟΦΙΑ  

 

Η αλαγθαηόηεηα εθκάζεζεο ηεο αγγιηθήο γιώζζαο θαζίζηαηαη ζεκαληηθή γηα ην 

κέιινλ. Απηό ηζρύεη ηδηαίηεξα γηα ηα παηδηά καο πνπ ζα δήζνπλ ζε έλα πην 

δηαζπλδεδεκέλν θαη παγθνζκηνπνηεκέλν θόζκν όπνπ ηα Αγγιηθά ζα είλαη ε βαζηθή 

γιώζζα ηεο δηεζλνύο επηθνηλσλίαο. Οη απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο επνρήο ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο γισζζνκάζεηαο έρνπλ νδεγήζεη πνιιέο ρώξεο ηεο 

Δπξώπεο (Ιζπαλία, Ιηαιία, Απζηξία) ζε πεηξακαηηθέο-πηινηηθέο εθαξκνγέο 

πξνγξακκάησλ μέλεο γιώζζαο ζηε βαζκίδα ηεο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο (Eurydice 

Focus, 2000). Γηδαθηηθέο πξνηάζεηο ή πξνγξάκκαηα πνπ λα έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη λα 

απεπζύλνληαη απνθιεηζηηθά ζε παηδηά πξνζρνιηθήο ή πξώηεο ζρνιηθήο ειηθίαο, 

δειαδή ζε παηδηά από ηεζζάξσλ έσο επηά εηώλ, ζπλαληνύκε θπξίσο ζε  

πεηξακαηηθέο-πηινηηθέο εθαξκνγέο (Frohlich-Ward, 1979, Schmid-Schonbein, 1980, 

Μεηαθίδνπ-Κνθθώλε, 1992). 

 Σην ειιεληθό ζρνιείν θαη ζύκθσλα κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα ηνπ 

Υπνπξγείνπ Παηδείαο ηα αγγιηθά εηζάγνληαη ζηελ  ηεηάξηε δεκνηηθνύ. Δίλαη όκσο  

γλσζηό όηη ζηα πεξηζζόηεξα ηδησηηθά ζρνιεία  ηα αγγιηθά δηδάζθνληαη ζε όιεο ηηο 

ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ,  ζπλήζσο δε θαη ζηελ πξνζρνιηθή βαζκίδα. Τν ίδην ζπκβαίλεη 

ζηνπο πεξηζζόηεξνπο ηδησηηθνύο παηδηθνύο ζηαζκνύο θαη λεπηαγσγεία, αιιά θαη ζε 

παηδηθνύο ζηαζκνύο ησλ Γήκσλ θαη ησλ Οξγαληζκώλ (ηξαπεδώλ, ΓΔΗ, ΟΣΔ, θ.ι.π.). 

Τέινο, ηα θξνληηζηήξηα, πνπ ζηε ρώξα καο θαιύπηνπλ  κεγάιν κέξνο ηεο  

δηδαζθαιίαο ησλ μέλσλ γισζζώλ, έρνπλ θαη απηά πξόζθαηα δεκηνπξγήζεη ηκήκαηα 

γηα παηδηά πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ηα ιεγόκελα Pre-juniors, όπνπ, αμίδεη λα ζεκεησζεί, 

νη γνλείο ελζαξξύλνληαη λα ζηέιλνπλ ηα παηδηά ηνπο αθόκε θαη δσξεάλ. Η ηάζε απηή 
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ηεο εμάπισζεο ηεο μέλεο γιώζζαο ζηηο κηθξέο θαη πνιύ κηθξέο  ειηθίεο  απνηειεί 

βέβαηα ζεκείν ησλ θαηξώλ θαη αληαλαθιά ηελ ηδηαίηεξε επηζπκία -θαη αγσλία ζε 

ηειεπηαία αλάιπζε- ηνπ θάζε γνλέα λα δώζεη ζηα παηδηά ηνπ ηζρπξά εθόδηα 

γισζζνκάζεηαο. Η πξνζθεξόκελε όκσο ‘εθκάζεζε’ ησλ αγγιηθώλ ζηα παηδηά ηεο 

πξνζρνιηθήο ειηθίαο ζα κπνξνύζε λα ραξαθηεξηζηεί  ‘εξαζηηερληθή’, αθνύ νη 

εθπαηδεπηηθνί πνπ θαινύληαη λα ‘δηδάμνπλ’ δελ έρνπλ θαηαξρήλ ηηο εμεηδηθεπκέλεο 

γλώζεηο δηδαθηηθήο πνπ απαηηνύληαη, ώζηε λα πξνζαξκόζνπλ ην ηδηόκνξθν γλσζηηθό 

αληηθείκελν ζηηο δπλαηόηεηεο θαη απαηηήζεηο ησλ κηθξώλ παηδηώλ. Αθόκε, δελ 

ππάξρεη δπλαηόηεηα γηα επηκόξθσζή ηνπο, ελώ ην ππάξρνλ δηδαθηηθό πιηθό, ζην 

νπνίν ζα κπνξνύζαλ ίζσο λα ζηεξηρζνύλ, είλαη αλεπαξθέο. Με ηέηνηεο πξνϋπνζέζεηο 

ηα απνηειέζκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ίζσο ακθίβνια θαη θάπνηε, 

αθόκα θαη αξλεηηθά.   

 Από ην 2010 εθαξκόδεηαη ζε πεηξακαηηθή βάζε ζε 800 νινήκεξα δεκνηηθά 

ζρνιεία κε αλακνξθσκέλν πξόγξακκα ζπνπδώλ ην « Πξόγξακκα εθκάζεζεο ηεο 

Αγγιηθήο ζηελ Πξώηκε Ηιηθία» εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα παηδηά Α’ θαη Β΄ δεκνηηθνύ, 

κε ην νπνίν ηα παηδηά κεηέρνπλ βησκαηηθά ζε δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη 

παηγληώδεηο γισζζηθέο αζθήζεηο. Σην λεπηαγσγείν ε εθκάζεζε κηαο άιιεο γιώζζαο 

αθνύγεηαη κε εμαηξεηηθό ελδηαθέξνλ ζην πεδίν ηεο παηδαγσγηθήο καο πξάμεο. Με ηε 

ινγηθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ κε ηίηιν: « Παηρληδνγπξίζκαηα ζηελ αγγιηθή 

γιώζζα», κέζα από ηνλ νξηζκό κηαο ζαθήο ζηνρνζεζίαο θαη έλαλ ιεπηνκεξή 

ζρεδηαζκό ζέηνπκε έλα πξνζσπηθό ζηνίρεκα ζην δήηεκα ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο 

ησλ πξαθηηθώλ πνπ ζα αθνινπζήζνπκε θαηά ηελ εηζαγσγή κηαο λέαο γιώζζαο ζε 

καζεηέο πνιύ κηθξήο ειηθίαο. 

 
 

► ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ – ΠΡΟΓΟΚΩΜΔΝΑ ΜΑΘΗΙΑΚΑ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  

 

Ωο Γεληθνί Δθπαηδεπηηθνί Σηόρνη νξίδνληαη : 

- ε ζύλδεζε ηεο επξύηεξεο εκπεηξίαο ηεο πξνζρνιηθήο ηάμεο, ηεο θηινζνθίαο 

ηεο θαη ησλ πξαθηηθώλ πνπ αθνινπζεί, κε ηηο δνθηκαζκέλεο κεζνδνινγίεο θαη 

πξαθηηθέο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ αγγιηθώλ ζαλ μέλεο γιώζζαο πνπ 

εθαξκόδνληαη ζηα  ιίγν κεγαιύηεξα παηδηά κέζα από ηελ θαηάιιειε  

δηαθνξνπνίεζε. 

- ε δνθηκή επί κέξνπο δξαζηεξηνηήησλ θαη πξαθηηθώλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο  

ηερληθέο; αλαθαιύπησ θαη καζαίλσ ρξεζηκνπνηώληαο ηα ρέξηα κνπ (hands-on 

activities) θαη θνύθιαο (puppet) . 

 

Σην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νκίινπ απνζθνπνύκε σο πξνζδνθώκελα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα ηα παηδηά :  

- λα επαηζζεηνπνηεζνύλ απέλαληη ζε κηα δεύηεξε γιώζζα εθηόο ηεο κεηξηθήο 

ηνπο. 

- λα απνθηήζνπλ  ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε γιώζζα –ζηόρν κέζα από έλα 

επράξηζην θαη ππνζηεξηθηηθό πεξηβάιινλ. 

- λα εθθξαζηνύλ δεκηνπξγηθά κέζα από παηγληώδε ηύπνπ δξαζηεξηόηεηεο ζην 

πιαίζην εθκάζεζεο ηεο γιώζζαο-ζηόρν 

- ζε πξώην ζηάδην λα εμαζθεζνύλ θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ γιώζζα-ζηόρν 

θαη όρη λα ζθέθηνληαη γηα ηελ γιώζζα 

- λα εμνηθεησζνύλ κε κλεκνληθέο θαη γλσζηηθέο ζηξαηεγηθέο 
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- λα κάζνπλ λα αμηνπνηνύλ δεκηνπξγηθά θαη θξηηηθά ηηο λέεο ηερλνινγίεο κέζα 

από ινγηζκηθά, δξαζηεξηόηεηεο, ςεθηαθέο πιαηθόξκεο θ.ν.θ. 

- λα θαηαλνήζνπλ όηη ν πξνθνξηθόο ιόγνο ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιύκνξθε 

γισζζηθή πνηθηιία θαη ηα ίδηα κπνξνύλ λα ηελ ρεηξηζηνύλ αλάινγα κε ηηο 

αλαδπόκελεο πεξηζηάζεηο επηθνηλσλίαο. 

- λα εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιόγην ηνπο κε ζηνηρεία κηαο δηαθνξεηηθήο θνπιηνύξαο 

από ηε δηθή ηνπο ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα κεηαδίδνπλ κελύκαηα κε 

δηαθνξνπνηεκέλν ηξόπν 

 

► ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

 

Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη παξαθάησ κεζνδνινγίεο θαηά πεξίζηαζε: 

- Οιηθή αηζζεηεξηαθή θηλεηηθή απόθξηζε (Total physical Response) 

Σηελ Οιηθή αηζζεηεξηαθή θηλεηηθή απόθξηζε ζπκπιέθνληαη ιεθηηθέο πξάμεηο κε 

εμσιεθηηθέο ελέξγεηεο κε ζηόρν ηελ κεηάδνζε ελόο λνήκαηνο (Asher 1977). Σην 

αξρηθό ζηάδην ηεο εθκάζεζεο ν εθπαηδεπηηθόο μεθηλάεη κε απιέο ιεθηηθέο εληνιέο θαη 

επηδεηθλύεη ηε ζεκαζία ηνπο , ζπλήζσο εμσιεθηηθά, ρξεζηκνπνηώληαο ρεηξνλνκίεο, 

παληνκίκα θαη δξακαηνπνίεζε. Οη καζεηέο αληαπνθξίλνληαη κέζσ ηεο θίλεζεο πξηλ 

λα είλαη ζε ζέζε λα απαληήζνπλ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ γιώζζα ζηόρν.Σηελ πνξεία 

ρξεζηκνπνηνύληαη πην ζύλζεηεο ιεθηηθέο εληνιέο, κέζα από ηηο νπνίεο 

παξνπζηάδνληαη δηαθνξεηηθά γισζζηθά ζηνηρεία θαη έλλνηεο ζε έλα επηθνηλσληαθό 

πιαίζην. Όηαλ απηή ε πξνζέγγηζε ζπλδπάδεηαη κε κνπζηθή θαη ξπζκό  έρεη 

δηαπηζησζεί όηη ην εύξνο ηνπ ιεμηινγίνπ ησλ καζεηώλ βειηηώλεηαη ζε ζεκαληηθό 

βαζκό. Με απηό ηνλ ηξόπν ε εθκάζεζε ηεο γιώζζαο-ζηόρν επηρεηξείηαη ζε έλα 

ραιαξό θαη κε ζηξεζζνγόλν πεξηβάιινλ, κέζα από ηε ρξήζε απζεληηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ εληαγκέλεο ζε πιαίζην.  

- Δπηθνηλσληαθή πξνζέγγγηζε 

Σηελ επηθνηλσληαθή πξνζέγγηζε ε εθκάζεζε θαη ε ρξήζε ηεο γιώζζαο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε έλα θαηαλνεηό θαη επηθνηλσληαθό πιαίζην. Οη καζεηέο 

ζπκκεηέρνπλ ζε πνηθίιεο επηθνηλσληαθέο δξαζηεξηόηεηεο κε ζηόρν ηελ κεηάδνζε ηνπ 

λνήκαηνο. Δλζαξξύλνληαη λα ρξεζηκνπνηνύλ γισζζηθά θαη παξαγισζζηθά ζηνηρεία 

γηα λα βνεζήζνπλ ηελ επηθνηλσλία ηνπο ζηελ γιώζζα-ζηόρν. 

- Γξαζηεξηνθεληξηθή κέζνδνο ( task- based learning) 

Σηελ δξαζηεξηνθεληξηθή κέζνδν νη δξαζηεξηόηεηεο ζρεδηάδνληαη γηα λα εκπιέμνπλ 

ηνπο καζεηέο ζε έλα πξαθηηθό απνηέιεζκα (λα δηεθπεξαηώζνπλ κηα ηειεθσληθή 

θιήζε, λα αλαιάβνπλ έλα ξόιν, λα θαηαζθεπάζνπλ έλα παδι θαη άιια παξόκνηα) ζην 

πιαίζην εθκάζεζεο ηεο γιώζζαο-ζηόρν. 

 

► ΠΙΘΑΝΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  
 

Σην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ Οκίινπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη παξαθάησ 

ελέξγεηεο: 

→ παηγληώδεηο δξαζηεξηόηεηεο ζε άκεζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθέο-

επηθνηλσληαθέο πξάμεηο όπσο: 

λα ραηξεηνύλ 

λα ζπζηήλνληαη 

λα νλνκάδνπλ ζεκεία ηνπ ζώκαηνο 

λα  νλνκάδνπλ δσκάηηα ηνπ ζπηηηνύ 

λα αλαγλσξίδνπλ ηα ρξώκαηα 

λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα νλνκάδνπλ αληηθείκελα ηεο ηάμεο 
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λα εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα θ.ν.θ. 

→ κνπζηθή θαη ηξαγνύδηα ζηα αγγιηθά  

http://www.hello-

world.com/activities/activity.php?language=English&game=songs&activity=diddle 

→ ιαρλίζκαηα, ξίκεο 

→ γισζζηθά παηρλίδηα κέζα από θίλεζε θαη παηρλίδη όπσο: ην ζπαζκέλν ηειέθσλν , 

hello whose there?, blowing Bubbles and learning colors, the ball in the circle, Simon 

says …θ.ν.θ. 

http://www.youtube.com/user/sockeyemedia?v=WLR98iCcYOI 

→ ρξήζε νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ κε ηε βνήζεηα Υπνινγηζηή κε αλαδήηεζε ζην 

δηαδίθηπν παηδηθώλ ηξαγνπδηώλ ζηα αγγιηθά, παξαθνινύζεζε κηθξώλ ηζηνξηώλ κε 

εηθόλεο θ.ν.θ. 

http://www.youtube.com/watch?v=NA0kaApMGgU 
→ ρξήζε βηβιίσλ big book ζηα αγγιηθά ( the rainbow fish, life in a pont,  Handa’s 

Surprise, Bear and the picnic lunch) 

→ δσγξαθηθή 

→ θνπθινζέαηξν  

→  ζεαηξηθό παηρλίδη- απηνζρεδηαζκνί- παηρλίδηα ξόισλ 

→ θαηαζθεπή παδι, domino… 

 

► ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Τξία  είδε αμηνιόγεζεο πξνηείλνληαη, ε αξρηθή, ε διαμορυωτική (formative)  θαη ε 

συνολική (summative). Αξρηθά ζα δηεξεπλεζεί ε  ζρέζε ηνπ ζπλόινπ ησλ παηδηώλ κε 

ηελ αγγιηθή γιώζζα κέζσ  εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ. 

Σηελ πνξεία κέζα από παξαηεξήζεηο θαη ζπκπεξάζκαηα πνπ ζα πξνθύπηνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιόγεζεο ζα νδεγεζνύκε ζε πξνηάζεηο θαη πξαθηηθέο βειηίσζεο . Σην ηέινο ηεο 

ρξνληάο ζα δνζεί εξσηεκαηνιόγην ζηνπο γνλείο κε ζθνπό λα ειεγρζεί ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Σπγθεθξηκέλα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νκάδεο εζηηάζεηο ( focus group discussions) κε 

ηνπο γνλείο πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ νκίινπ θαη ζην ηέινο ζα δνζνύλ εξσηεκαηνιόγηα. 

Θα γίλεη θαηαγξαθή από ηελ εθπαηδεπηηθό θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Οκίινπ ζε εβδνκαδηαία βάζε θαη ηέινο θάπνηα παηρλίδηα σο δνθηκαζίεο κε ζθνπό ηελ 

δηαπίζησζε ηνπ παξαγόκελνπ απνηειέζκαηνο ζηελ εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο από ηα 

παηδηά.  Σην ηέινο ζα γίλεη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

νκίινπ, αλνηθηή γηα γνλείο, κε δξώκελα θαη παηρλίδηα από ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηνλ όκηιν. 

 

► ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 

◦ Brumfit, C., J. Moon, and R. Tongue, (eds.). (1991). Teaching English to Children. 

London: Collins ELT. 
 

◦ Μεηαθίδνπ-Κνθθώλε, Φ. (1993). Τα Αγγλικά ζηο Νηπιαγωγείο.  Ένα ππόγπαμμα 

εςαιζθηηοποίηζηρ παιδιών πποζσολικήρ ηλικίαρ ζηην ξένη γλώζζα. Αλνηρηό Σρνιείν, 

Τεύρνο 44. ζ. 8-12, 1993. 

http://roma.eled.auth.gr/el/biblio?f%5Bauthor%5D=69&s=title&o=asc 

 

http://www.hello-world.com/activities/activity.php?language=English&game=songs&activity=diddle
http://www.hello-world.com/activities/activity.php?language=English&game=songs&activity=diddle
http://www.youtube.com/user/sockeyemedia?v=WLR98iCcYOI
http://www.youtube.com/watch?v=NA0kaApMGgU
http://roma.eled.auth.gr/el/biblio?f%5Bauthor%5D=69&s=title&o=asc
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◦ Alberta. Alberta Education. Early Learning Branch. Working with Young Children  

who are Learning English as a New Language 

           http://education.alberta.ca/media/1093791/earlylearning.pdf 

 

◦  Γξίβα, Δ & Σέκνγινπ,Κ (2012)Ξένη γλώζζα και παισνίδι: Κινηηικέρ δπαζηηπιόηηηερ 

δημιοςπγικήρ έκθπαζηρ ζηην ππωηοζσολική ηλικία. 
 

◦ Καθαλά, Γ.& Καξάληδα Γ  Ππόγπαμμα-ππόηαζη για ηη διδαζκαλία ηων αγγλικών ωρ 

ξένηρ γλώζζαρ ζηο ελληνικό νηπιαγωγείο: ζσεδιαζμόρ, εθαπμογή και αξιολόγηζη 
www.pee.gr/wp-content/uploads/praktika_synedrion.../meros_c.htm 

 

◦  Surrey County Council .Supporting young children with English as an additional 

language English as an additional language case study: In a 

nursery. http://www.surreycc.gov.uk/learning/early-years-and-childcare-

practitioners/supporting-children-with-additional-needs/supporting-young-children-

with-english-as-an-additional-language 

 

 ◦ David L. Haury and Peter Rillero (1994) Perspectives of Hands-On Science 

Teaching 

http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/content/cntareas/science/eric/eric-1.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://education.alberta.ca/media/1093791/earlylearning.pdf
http://www.pee.gr/wp-content/uploads/praktika_synedrion.../meros_c.htm
http://www.surreycc.gov.uk/learning/early-years-and-childcare-practitioners/supporting-children-with-additional-needs/supporting-young-children-with-english-as-an-additional-language
http://www.surreycc.gov.uk/learning/early-years-and-childcare-practitioners/supporting-children-with-additional-needs/supporting-young-children-with-english-as-an-additional-language
http://www.surreycc.gov.uk/learning/early-years-and-childcare-practitioners/supporting-children-with-additional-needs/supporting-young-children-with-english-as-an-additional-language
http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/content/cntareas/science/eric/eric-toc.htm#aut
http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/content/cntareas/science/eric/eric-1.htm


 7 

 

 

 


