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      Το θεωρητικό πλαίσιο του ολοήµερου δηµοτικού σχολείου βασίζεται στις βασικές 

αρχές που διέπουν το εκπαιδευτικό µας σύστηµα και περιλαµβάνει στόχους που 

προάγουν το δηµοτικό σχολείο σε χώρο όπου οι µαθητές µπορούν αφενός να 

βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους και αφετέρου µαθαίνουν να 

συνεργάζονται και να εξοικειώνονται µε τρόπους που τους βοηθούν να «µάθουν πως 

να µαθαίνουν». Ένα άλλο χαρακτηριστικό του είναι ότι δηµιουργεί τις προϋποθέσεις 

για την εφαρµογή καινοτόµων διδακτικών προσεγγίσεων που απαιτούν τη 

συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικής ειδικότητας, προκειµένου να σχεδιασθούν 

και να υλοποιηθούν. Mπορούµε  λοιπόν να ισχυριστούµε ότι µέσα από το ολοήµερο 

σχολείο προωθείται η συνεργασία και αλληλο εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, ένα 

στοιχείο σηµαντικό για την επιµόρφωση και την επαγγελµατική τους βελτίωση.  

      Για το µάθηµα της Αγγλικής γλώσσας, η διδασκαλία στο πλαίσιο που 

περιγράφεται παραπάνω προϋποθέτει περισσότερα στοιχεία από το να διδάσκουµε 

απλά την ξένη γλώσσα, ως ένα  γνωστικό αντικείµενο ξεχωριστό από το υπόλοιπο 

αναλυτικό πρόγραµµα, εστιάζοντας στη γραµµατική και το συντακτικό. Όταν 

σχεδιάζουµε για µικρούς µαθητές και  όταν δουλεύουµε  µαζί τους, θα πρέπει να 

λαµβάνουµε υπόψη όχι µόνο την ψυχο-κοινωνική τους κατάσταση, αλλά και τη 

γνωστική τους ανάπτυξη όπως διαµορφώνεται µέσα από τη γνώση που οι µαθητές 

αποκτούν από τα ποικίλα γνωστικά αντικείµενα του ευρύτερου αναλυτικού 

προγράµµατος, καθώς και από τις προσωπικές τους εµπειρίες. Επιπλέον, οι 

ιδιαιτερότητες που εµφανίζουν οι τάξεις που αποτελούνται από ανοµοιογενές, ως 

προς το επίπεδο γνώσης, µαθητικό δυναµικό  (τάξεις µικτού επιπέδου και 

ικανοτήτων), καθώς και η επικοινωνιακή και  µαθητοκεντρική µέθοδος διδασκαλίας, 

που προτείνεται από το Αναλυτικό Πρόγραµµα τονίζουν την ανάγκη για  σχεδιασµό 

δραστηριοτήτων που παρακινούν τους µικρούς µαθητές στη µάθηση, τους 

διασκεδάζουν και τους βοηθούν να ανακυκλώσουν και να εµπεδώσουν τη γνώση.  

    Τέτοιες δραστηριότητες πρέπει να περιλαµβάνουν το παιχνίδι, το τραγούδι και το 

παραµύθι, στοιχεία εγγενή στη φύση του παιδιού και να υλοποιούνται µέσα από µια 

διδακτική προσέγγιση που βοηθά τα παιδιά να συµµετέχουν ενεργά στη µάθηση, 



µέσα από την έκφραση των προσωπικών τους προτιµήσεων και ταλέντων, όπως και 

να διευρύνουν τις δεξιότητες τους για επικοινωνία και συµµετοχικότητα. Μέσα από 

το παιγνίδι, οι µαθητές του δηµοτικού σχολείου παρακινούνται να χρησιµοποιήσουν 

την ξένη γλώσσα για να ικανοποιήσουν πραγµατικές ανάγκες επικοινωνίας που 

εντάσσονται σε οικείο, για αυτούς, επικοινωνιακό πλαίσιο. Τα παιδιά αγαπούν την 

κίνηση και τα περισσότερα παιχνίδια προσφέρονται για δραµατοποίηση και µπορούν 

να παίζονται µέσα στην τάξη ή έξω στο προαύλιο. Τα τραγούδια προσφέρουν 

ποικιλία  στο µάθηµα και όταν επιλέγονται κατάλληλα, περιλαµβάνουν 

επαναλαµβανόµενα µοντέλα προτάσεων (sentence patterns) τα οποία τα παιδιά 

αποµνηµονεύουν και επαναλαµβάνουν, χωρίς να χρειάζεται να σκεφτούν την 

γραµµατική ή το συντακτικό. Είναι  µια διαδικασία παρόµοια µε αυτή που 

παρατηρείται στην µάθηση της µητρικής γλώσσας, απαραίτητη για να δοθεί η 

ευκαιρία στους µαθητές του δηµοτικού, µέσα από την επανάληψη, να 

συνειδητοποιήσουν την δοµή της ξένης γλώσσας και την λειτουργία των λέξεων µέσα 

στην πρόταση. Επιπλέον, όλοι συµµετέχουν σε ένα τραγούδι και έτσι οι περισσότερο 

δειλοί µαθητές συµµετέχουν στην οµάδα και βελτιώνουν την αυτο- εικόνα τους.   

      Το παραµύθι είναι εκείνη η δηµιουργική δραστηριότητα που επιτρέπει στα παιδιά 

να χρησιµοποιήσουν τη φαντασία τους και τις γνώσεις τους ασκώντας και τις 

τέσσερις δεξιότητες: κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου και παραγωγή 

γραπτού και προφορικού λόγου. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν επιλέγουµε 

παραµύθια για το µάθηµα της ξένης γλώσσας. Πρέπει να φροντίζουµε να περιέχουν 

λεξιλόγιο και έννοιες που ταιριάζουν µε την ηλικία των παιδιών που πρόκειται να 

διδάξουµε. Τα εικονογραφηµένα παραµύθια µας βοηθούν ιδιαίτερα να 

παρουσιάσουµε τους χαρακτήρες και να εισάγουµε το κεντρικό θέµα. Επίσης, οι 

φράσεις που επαναλαµβάνονται µέσα στο παραµύθι, ενθαρρύνουν τα παιδιά να 

συµµετέχουν κατά τη διάρκεια της αφήγησης χρησιµοποιώντας έτσι την ξένη 

γλώσσα. Μπορούµε να πούµε ένα παραµύθι στα παιδιά ή µε τα παιδιά, να τους 

διαβάσουµε ένα παραµύθι, να ζητήσουµε από τα παιδιά να πουν το δικό τους 

παραµύθι. Τα παιδιά µπορούν να ζωγραφίσουν εικόνες από το παραµύθι, να 

κατασκευάσουν κούκλες και να δραµατοποιήσουν κάποιες σκηνές, να πάρουν 

συνέντευξη από τους κεντρικούς ήρωες, να χρησιµοποιήσουν το παραµύθι ως βάση 

για την ανάπτυξη µιας συνθετικής εργασίας, όπου θα  περιλαµβάνουν στοιχεία από 

άλλα µαθήµατα, εφαρµόζοντας έτσι µια διαθεµατική προσέγγιση στη µάθηση. 



      Γενικά, ο εκπαιδευτικός της Αγγλικής γλώσσας που διδάσκει µαθητές στο 

δηµοτικό σχολείο θα πρέπει να έχει υπόψη του µερικούς βασικούς κανόνες που 

συνοψίζονται παρακάτω:  

• Ξεκινάτε από εκεί που βρίσκονται οι µαθητές 

• Ενθαρρύνετε τη συµµετοχή σε δραστηριότητες που προωθούν την 

επικοινωνία 

• Σχεδιάζετε δραστηριότητες που έχουν συγκεκριµένη σηµασία για τα παιδιά 

και στόχο  

• ∆ίνετε το καλό παράδειγµα µε την δική σας προθυµία και αφοσίωση στην 

τάξη 

• Εξασφαλίζετε ένα περιβάλλον που ενισχύει την προσωπικότητα του κάθε 

παιδιού και είναι ευχάριστο για να παρακινούνται τα παιδιά στη µάθηση 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  
Ο παρακάτω κατάλογος είναι ενδεικτικός και περιλαµβάνει βιβλία σχετικά µε την 
παιδαγωγική θεωρία και  τη διδασκαλία Αγγλικής ως ξένης γλώσσας.  
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