ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Η ύλη ανά Στάδιο αναπτύχθηκε γύρω από έξι θεματικές ενότητες οι οποίες επανέρχονται σε κάθε
Στάδιο δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να προχωρήσουν στην επίτευξη των Δεικτών Επιτυχίας
του κάθε Σταδίου σύμφωνα πάντα με τα επίπεδα του Ευρωπαϊκού Κοινού Πλαισίου Αναφοράς για
τις Γλώσσες (CEFR). Οι έξι θεματικές ενότητες είναι οι εξής:
Κατανόηση Προφορικού Λόγου
Προφορικός Λόγος
Κατανόηση Γραπτού Λόγου
Παραγωγή Γραπτού Λόγου
Στρατηγικές Μάθησης
Διαπολιτισμική Αντίληψη
Η ύλη είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να επανέρχεται συστηματικά προσφέροντας
συχνές ευκαιρίες για εμπέδωση της μάθησης αλλά και γενικά την επιτυχία των Δεικτών Επιτυχίας
και Επάρκειας. Προσφέρονται δηλαδή ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, ανεξαίρετα να επιτύχουν τους
Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας βάση του δικού τους προσωπικού ρυθμού μάθησης.

Μέσα στα πλαίσια της κάθε ενότητας αναπτύσσονται διάφορες θεματικές οι οποίες επανέρχονται
συστηματικά αναβαθμισμένες σε λεξιλόγιο, γλωσσικές δομές, έκταση και ποικιλομορφία κειμένων.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ ΤΑΞΗ
Κατανόηση
Προφορικού
Λόγου
Στάδιο 1
(Α’ και Β’
τάξεις)

•

•
•
•
•

Λεξιλογικές
Ομάδες
Στάδιο 2
(Γ’ και Δ’ τάξεις)

Ήχοι, ρίμες και
ρυθμός της
γλώσσας
Οδηγίες
Κοινωνικοί
Χαιρετισμοί
Παρακολούθηση
αφήγησης
Ανάπτυξη
λεξιλογίου
(αναγνώριση)

Προφορικός
Λόγους
•

•
•
•

Ήχοι, ρίμες και
ρυθμός της
γλώσσας
Τραγούδια
Απλές κοινωνικές
περιστάσεις
Ανάπτυξη
λεξιλογίου
(παραγωγή)

Κατανόηση Γραπτού
Λόγου
•
•
•

Αφήγηση
παραμυθιών
Αγγλικό Αλφάβητο
Αναγνώριση και
Αποκωδικοποίηση
Λέξεων

(μόνο για Β’ τάξη)

Παραγωγή
Γραπτού Λόγου
• Αγγλικό
Αλφάβητο
• Λέξεις
• Πολύ απλές
προτάσεις

(μόνο για Β’ τάξη)

Στρατηγικές
Μάθησης
•

•

•
•
•

Αξιοποίηση
εικόνων,
εποπτικών μέσων,
χειρονομιών
Αξιοποίηση
ρυθμού και
μουσικής
Συνεργασία
Προβλέψεις
Αποβολή άγχους

Διαπολιτισμική
Αντίληψη
• Διαφορετικές
γλώσσες και ήχοι
• Καθημερινή ζωή
ανθρώπων από
διάφορους
πολιτισμούς

ζώα, οικογένεια, σχολείο, παιγνίδια, φαγητό, χρώματα, αριθμοί, μέρη του σώματος
• Εντολές και
οδηγίες
• Παρακολούθηση
αφήγησης
• Συνομιλίες /
διαλόγοι
• Περιγραφές
ανθρώπων, ζώων,
χώρων, ρουτίνων)
• Τραγούδια
• Ανάπτυξη
λεξιλογίου
(αναγνώριση)

•

•

•

Διαδραστική
•
επικοινωνία για
εαυτό ή άλλο
•
πρόσωπο
Περιγραφές
(προσώπου,
ζώου, χώρου,
•
ρουτίνας)
Ανάπτυξη
λεξιλογίου
(παραγωγή)

Αφήγηση
παραμυθιών
Αναγνώριση και
αποκωδικοποίηση
λέξεων, προτάσεων
και μικρών κειμένων
Απλές στρατηγικές
κατανόησης

• Λέξεις
• Απλές προτάσεις
• Απλά κείμενα
(κάρτες,
οδηγίες,
παρουσιάσεις)

• Αξιοποίηση
παραγλωσσικών
και
εξωγλωσσικών
στοιχείων για
κατανόηση
• Αξιοποίηση
συνομιλητή
• Απλή
αυτοαξιολόγηση
• Ανάπτυξη
ρεπερτορίου
στρατηγικών
εκμάθησης

• Σύγκριση
γλωσσών
• Εορτασμοί και έθιμα
• Καθημερινότητα
παιδιών ανά τον
κόσμο

Λεξιλογικές
Ομάδες

ζώα, οικογένεια, σχολείο, παιγνίδια, φαγητό, συναισθήματα, μέρη του σώματος, σπίτι, σχολείο, αθλήματα, επαγγέλματα, μέρες,
εποχές/μήνες, ώρα, καιρός, είδη ένδυσης, γειτονιά, καθημερινή ρουτίνα

Στάδιο 3
(Ε’ και Στ’
τάξεις)

•
•

•
•
•
•

•

•

Λεξιλογικές
Ομάδες

Εντολές και
οδηγίες
Συζητήσεις /
διάλογοι /
συνεντεύξεις
Ανακοινώσεις
Μικρές ταινίες
Αφηγήσεις
Παραδοσιακά και
μοντέρνα
τραγούδια
Περιγραφές
ανθρώπων, ζώων,
χώρων, ρουτίνων,
τοπίων
Ανάπτυξη
λεξιλογίου
(αναγνώριση)

•
•
•
•
•

•

Παρουσίαση
εαυτού
Παρουσίαση
προσώπου
Οδηγίες
Περιγραφή
γεγονότων
Έκφραση
συναισθημάτων /
απόψεων /
συμβουλών
Διαδραστική
επικοινωνία σε
διάφορες
κοινωνικές
περιστάσεις

•

•

•
•

Κατανόηση γενικού
νοήματος απλών
χρηστικών ή
αφηγηματικών
κειμένων
Εντοπισμός
πληροφοριών σε
απλά κείμενα
(χρηστικά,
αφηγηματικά)
Εκφραστική
ανάγνωση
Ποικιλία
στρατηγικών
κατανόησης
γραπτού λόγου

•
•
•
•
•

Σύνθετες
προτάσεις
Παράγραφοι
Διάλογοι
Ποιήματα
Μικρές
ιστορίες

•

•
•
•
•

•

Αξιοποίηση
παραγλωσσικών
και εξωγλωσσικών
στοιχέιων για
κατανόηση
Περίφραση
Στοχοθεσία
Αναστοχασμός και
αυτοαξιολόγηση
Δημιουργία
απλών κανόνων
βάση γλωσσικών
δειγμάτων
Ανάπτυξη
ρεπερτορίου
στρατηγικών
εκμάθησης

•
•
•
•

•

•

Αλληλεπιδράσεις
μεταξύ γλωσσών
Μύθοι και
παραδόσεις
Εορτασμοί και
έθιμα
Λογοτεχνία,
μουσική και άλλα
στοιχεία
πολιτισμών
Καλλιέργεια
ενσυναίσθησης
Καθημερινότητα
παιδιών ανά τον
κόσμο

Ζώα, οικογένεια, σχολείο, παιγνίδια, φαγητό, συναισθήματα, μέρη του σώματος, σπίτι, σχολείο, αθλήματα, επαγγέλματα, μέρες,
εποχές/μήνες, ώρα, καιρός, είδη ένδυσης, γειτονιά/πόλη, καθημερινή ρουτίνα, είδη βιβλίων/ταινιών/τηλεοπτικών προγραμμάτων,
περιγραφή ατόμου/προσωπικότητας,

