
"ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"  

Προσέγγιση Αγγλικής Γλώσσας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 

Στόχοι του μαθήματος 

 Μείωση του αρχικού άγχους κατά τη διδασκαλία σε τάξεις πολύ μικρών μαθητών 

 Ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος με αυτοπεποίθηση και σιγουριά  

 Έλεγχος της τάξης και των μαθημάτων  

Χρήσιμα εργαλεία, τεχνικές και στρατηγικές  

 Μάθημα παραγωγικό υψηλής ενεργητικότητας  

 Διαχείριση Τάξης  

 Ισορροπία ανάμεσα στον ρόλο του διασκεδαστικού και δυναμικού δασκάλου   

 Δημιουργία παιχνιδιών που προσελκύουν την προσοχή των μαθητών και τους  βοηθούν να συμμετέχουν  

 Παιδικές ρίμες / ιστορίες που διδάσκουν απλές φράσεις Αγγλικής γλώσσας 

 Μουσική μέσω της οποίας οι μαθητές μαθαίνουν λεξιλόγιο και  φράσεις  για θέματα που σχετίζονται με τα 

Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο 

 Παιχνίδια 

 Καρτέλες με εικόνες 

 Σχεδιασμός μαθημάτων ανά θεματική ενότητα (Απλή- εύκολη παρακολούθηση δραστηριοτήτων) 

 Παιχνίδια, κίνηση και τραγούδι, είναι όλα τα πράγματα που οι περισσότεροι μικροί μαθητές απολαμβάνουν στη 

μάθηση. Με αυτόν τον τρόπο  η εκμάθηση της ξένης γλώσσας μετουσιώνεται σε μια διασκεδαστική και θετική 

εμπειρία. Η προσέγγιση της μάθησης μέσω των παιχνιδιών προέρχεται από τη θεωρία  πολλαπλής νοημοσύνης του 

Dr. Howard Gardner. Σε αυτή τη θεωρία ο Γκάρντνερ έχει ορίσει αρκετούς διαφορετικούς τομείς μάθησης και έχει 

εξηγήσει ότι δεν μαθαίνουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. 

"Τα μυαλά των παιδιών είναι σαν τα σφουγγάρια που απορροφούν πάρα πολύ όταν ασχολούνται με δραστηριότητες 

που απολαμβάνουν". 

Μαθησιακό αποτέλεσμα: 

⃝  Αποτελεσματικά, πρακτικά εργαλεία επικοινωνίας, τεχνικές και στρατηγικές που προσεγγίζουν την αγγλική 

γλώσσα, δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης: Πώς να τις ενισχύσετε και να τις μεταδώσετε στους άλλους  

Πώς να διαχειριστείτε αποτελεσματικά μια τάξη! 

Το μάθημα περιλαμβάνει: 

 Πρωινά  μαθήματα  

 Παρακολούθηση εν ώρα εργασίας 

 Υλικό μαθημάτων 

 Στρατηγικές διδασκαλίας 

 Εργαστήρια 

 Σεμινάρια / συζητήσεις  

 Ομαδική δουλειά 

 

Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου που προσφέρονται: 

 Δύο ξεναγήσεις Αρχαία Μεσσήνη  

 Πύλος - Μεθώνη  



 Ξενάγηση στην Καλαμάτα 

 Αρχαιολογικό και Λαογραφικό Μουσείο 

 Εκδρομή σε Αρχαία Ολυμπία 

Δωρεάν Προαιρετικές δραστηριότητες  

 Νύχτα  μπάρμπεκιου 

       Δείπνο με άλλους συμμετέχοντες 

 Εκδρομή στην παραλία 

 

Η Εκπαιδεύτρια Stacy Leberopoulos  

"Έχω πτυχίο Bachelor στην Κοινωνιολογία και μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία από Πανεπιστήμιο της Μασαχουσέτης. 

Το πάθος μου για τη διδασκαλία με οδήγησε να συνεχίσω τις σπουδές μου και να αποκτήσω μεταπτυχιακό στη 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για μαθητές Προσχολικής και Νηπιακής ηλικίας μέχρι και την Έκτη τάξη του Δημοτικού. 

Μέχρι το 2000 εργάστηκα ως δασκάλα προσχολικής ηλικίας στο κέντρο «Επόμενης γενιάς».  Aπό το 2000 έως το 2003 

εργάστηκα στο δημοτικό σχολείο του Chelmsford. Στη συνέχεια, Μετακόμισα στην Καλαμάτα, όπου εργάστηκα 13 

χρόνια σε φροντιστήρια αγγλικής γλώσσας.  Το 2017 άρχισα να δουλεύω στα Εκπαιδευτήρια Μπουγά, όπου διδάσκω 

σε παιδιά Προνηπίου, Νηπιαγωγείου και Α΄ Δημοτικού. Το απόγευμα και συνεχίζω με το αγγλόφωνο πρόγραμμα". 

 

 


