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Πρόγραμμα σεμιναρίου
• Μέρος Α’ 
Η διδασκαλία του μαθήματος των Αγγλικών κάτω από 
συνθήκες COVID
-Διαχείριση της ύλης και του διδακτικού χρόνου
-Διδασκαλία με βάση τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα

• Μέρος Β’
Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 
-Ασύγχρονη
-Σύγχρονη 



1. Διαχείριση της ύλης και του διδακτικού χρόνου

• Επαναφορά γλωσσικών δομών κατά τη διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς 
αλλά και σε επόμενες σχολικές χρονιές.

Επομένως: Δε χρειάζεται χρόνος στην αρχή της χρονιάς για να διδαχθούν 
όσα δε διδάχθηκαν πέρσι.
• Διερεύνηση από μέρους των εκπαιδευτικών, πριν από κάθε μάθημα, εάν 

οι μαθητές/τριες έχουν αδυναμίες στις προαπαιτούμενες γνώσεις. Για 
τον σκοπό αυτό να αξιοποιηθούν: 

- Οι Δείκτες Επιτυχίας και Επάρκειας-διδακτέα, προαπαιτούμενες γνώσεις.
- Ημερήσια σχέδια μαθήματος στον Οδηγό Εκπαιδευτικού-πίνακας σε κάθε 

σχέδιο μαθήματος με καινούριες γλωσσικές δομές (New Language) καθώς 
και με γλωσσικές δομές που επαναφέρονται (Recycled Language).

• Εξεύρεση ευκαιριών μέσα από τα σχέδια μαθήματος για να διδαχθούν ή 
να επαναληφθούν γλωσσικές δομές στις οποίες τα παιδιά έχουν 
αδυναμίες.



Παράδειγμα από τη Δ’ τάξη

• Δείκτες Επιτυχίας που δεν επιτεύχθηκαν στη Γ’ τάξη: 

-Να αντιλαμβάνονται το γενικό νόημα απλών συνομιλιών.

-Να απαντούν σε απλές ερωτήσεις για τον εαυτό τους και για τους 
άλλους. 

Συγκεκριμένα: To talk about likes and dislikes.

• Δείκτες Επάρκειας-Διδακτέα που δε διδάχθηκαν στη Γ’ τάξη: 

-He/She/ It likes…

-He/She/ It doesn’t like.



Πώς μπορούν να διδαχθούν στη Δ’ τάξη:

Unit 2



Unit 5



2. Η διδασκαλία του μαθήματος κάτω από συνθήκες 
COVID - Οδηγίες προς τους/τις εκπαιδευτικούς.

• Τραγούδια:

-Μπορεί να γίνει ακρόαση με σκοπό οι μαθητές/μαθήτριες να κάνουν 
συγκεκριμένες δραστηριότητες (tasks). Π.χ. Εντοπίζουν συγκεκριμένες 
λέξεις στο τραγούδι, απαντούν σε κάποιο ερώτημα κλπ.

-Οι μαθητές/τριες μπορούν να κτυπούν ρυθμικά χρησιμοποιώντας 
διάφορα μέρη του σώματός τους.

-Μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξωτερικοί χώροι όπου τηρούνται οι 
απαραίτητες αποστάσεις.



• Παραμύθια: Οι μαθητές/τριες ακούνε το παραμύθι από τις θέσεις 
τους.

• Πινακάκια: Οι μαθητές/τριες φτιάχνουν ατομικά, αυτοσχέδια 
πινακάκια (στάλθηκαν οδηγίες).

• Παιχνίδια (με flashcards,με κοινόχρηστα αντικείμενα, με 
μετακίνηση στον χώρο)



ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ FLASHCARDS 
• Ο/Η εκπαιδευτικός τοποθετεί τις κάρτες στον πίνακα και τις αριθμεί. Στη 

συνέχεια, λέει ένα αριθμό και τα παιδιά λένε τη λέξη. Εναλλακτικά, λέει 
ο/η εκπαιδευτικός τη λέξη και οι μαθητές/τριες λένε τον αριθμό στον 
οποίο αντιστοιχεί. Στη συνέχεια μπορεί να πει κάποιο παιδί ένα αριθμό ή 
λέξη και να απαντήσει ο/η επόμενος/η κ.ο.κ.

• Παιχνίδι μνήμης: Οι κάρτες τοποθετούνται στον πίνακα. Τα παιδιά 
κλείνουν τα μάτια και ο/η εκπαιδευτικός ανακατεύει τη σειρά. Στη 
συνέχεια, τα παιδιά ανοίγουν τα μάτια και λένε τις λέξεις όπως ήταν στην 
αρχή. 

• Όπως είναι τοποθετημένες οι κάρτες στον πίνακα ο/η εκπαιδευτικός λέει 
την πρώτη λέξη, συνεχίζει ένα παιδί με την επόμενη , ένα άλλο παιδί την 
επόμενη και τα υπόλοιπα παιδιά με τη σειρά ώσπου να πουν όλες τις 
λέξεις και να αρχίσουν πάλι από την αρχή. 

• Ο/Η εκπαιδευτικός μετρά κρατώντας ανάποδα τις κάρτες και τα παιδιά 
κτυπούν ρυθμικά τα χέρια μέχρι να πει ο/η εκπαιδευτικός «stop» οπόταν 
και αναποδογυρίζει την κάρτα στην οποία βρίσκεται. Τα παιδιά λένε την 
λέξη.



ΑΛΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
• «Name game” (αντί  ball game) : Ο/Η εκπαιδευτικός λέει μία λέξη του 

μαθήματος μαζί με ένα όνομα  παιδιού  (π.χ. ζώα). Αυτός που θα ακούσει 
το όνομα του συνεχίζει κ.ο.κ. ( π.χ. tiger Andreas……o Aντρέας λέει «frog 
Maria”)

• Το Fly Swat μπορεί να γίνει από τη θέση τους, όπως κάθονται. Δείχνει ο/η 
εκπαιδευτικός μια κάρτα από τον πίνακα και όποιος ονομάσει πρώτος την 
κάρτα κερδίζει. 

• Miming :  ο/η εκπαιδευτικός μιμείται κάτι (μία λέξη ή πρόταση, ανάλογα 
με το επίπεδο των παιδιών και το γλωσσικό φαινόμενο που διδάσκεται) 
και τα παιδιά προσπαθούν να μαντέψουν τι είναι. Όποιο παιδί το βρει 
μιμείται κάτι άλλο από τη θέση του κ.ο.κ.

• Αλυσίδα λέξεων-word chain : ο/η εκπαιδευτικός λέει μία λέξη  από μια 
κατηγορία λέξεων που σχετίζεται με το μάθημα. Τα παιδιά, με την σειρά 
όπως κάθονται, επαναλαμβάνουν κάθε φορά τις προηγούμενες λέξεις και 
προσθέτουν μία δική τους καινούρια λέξη μέχρι να μιλήσουν όλα. Αν είναι 
μεγάλος ο αριθμός των παιδιών το παιχνίδι παίζεται με τα μισά παιδιά και 
μετά μπορεί να επαναληφθεί. 



Μέρος Β’- Εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

1. Ασύγχρονη

2. Σύγχρονη

• Τάξεις Α, Β και Γ: Κύρια μορφή εκπαίδευσης η ασύγχρονη και 
συμπληρωματική η σύγχρονη

• Τάξεις Δ, Ε και Στ: Κύρια μορφή εκπαίδευσης η σύγχρονη και 
συμπληρωματική η ασύγχρονη.



Ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

• Με βάση τους δείκτες επιτυχίας και επάρκειας 

• Εφαρμογή πλάνου όπως συμφωνήθηκε από το σχολείο, με βάση την 
εγκύκλιο του Υ.Π.Π.Α.Ν

• Συνεργασία με τον/την υπεύθυνο τμήματος.

• Επικοινωνία με γονείς μέσω υπεύθυνου τμήματος.



Ασύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση

• Μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους

-Ιστοσελίδα σχολείου

-Επιπρόσθετο υλικό από ιστοσελίδα Υ.Π.Π.Α.Ν.

-Εκπαιδευτική τηλεόραση

-Καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν (π.χ. πακετάκια με υλικό για 
κάθε παιδί).

• Ανατροφοδότηση



Ιστοσελίδα σχολείου

• Προσεκτική επιλογή του υλικού που αναρτάται:

-Χωρίς διαφημίσεις αν θα είναι από έτοιμες ιστοσελίδες.

-Περιεχόμενο σχετικό με το Α.Π. και τους Δείκτες Επάρκειας.

-Βασισμένο στο επίπεδο και στα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών.

-Αποφυγή υλικού που χρειάζεται εκτύπωση.

-Ευχάριστες και παιγνιώδεις δραστηριότητες.

• Οργάνωση υλικού ανά τάξη.

• Ενημέρωση μαθητών/τριών και γονέων για το υλικό της ιστοσελίδας.

• Τρόποι ανατροφοδότησης (σύμφωνα με την πολιτική που συμφωνήθηκε από το 
σχολείο).



Αξιοποίηση του επιπρόσθετου υλικού στην 
ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ
❖http://angld.schools.ac.cy/index.php/el/materials/indicative-

reference-material

• Μαθήματα ανά τάξη βασισμένα στις ενότητες των βιβλίων Αγγλικών

• Διαδραστικά μαθήματα τα οποία μπορεί να κάνει το παιδί από μόνο 
του στο σπίτι

• Πολλές ιδέες για online activities

• Μπορεί να αξιοποιηθεί ολόκληρο το μάθημα ή κάποιες 
δραστηριότητες

• Προσαρμογή /διαφοροποίηση με βάση τους μαθητές/τριες κ.λ.π.

• Links για τα παραμύθια που διδάσκονται

http://angld.schools.ac.cy/index.php/el/materials/indicative-reference-material








Εργαλεία για δημιουργία δραστηριοτήτων

• Δημιουργία online δραστηριοτήτων με εύκολο και γρήγορο τρόπο

• Πολύ ευχάριστες για τα παιδιά

• Παιγνιώδης μορφή όπως memory games, puzzles, matching,on line quizzes

https://wordwall.net/

https://www.quia.com/

http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/

https://www.liveworksheets.com/

https://www.eslkidstuff.com/

https://www.mes-english.com/

https://www.quiz-maker.com/

https://wordwall.net/
https://www.quia.com/
http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://www.eslkidstuff.com/
https://www.mes-english.com/
https://www.quiz-maker.com/


https://kahoot.com/academy/study/

https://www.postermywall.com/

http://edu.glogster.com/

https://kahoot.com/academy/study/
https://www.postermywall.com/
http://edu.glogster.com/


https://wordwall.net/resource/1784899

https://wordwall.net/resource/1308679

http://www.quia.com/jg/3117194.html

https://wordwall.net/resource/1657588

https://www.turtlediary.com/game/letter-recognition.html

https://www.eslgamesplus.com/sports-vocabulary-esl-memory-game

http://www.quia.com/rr/1409893.html

Παραδείγματα από δραστηριότητες

https://wordwall.net/resource/1784899
https://wordwall.net/resource/1308679
http://www.quia.com/jg/3117194.html
https://wordwall.net/resource/1657588
https://www.turtlediary.com/game/letter-recognition.html
https://www.eslgamesplus.com/sports-vocabulary-esl-memory-game
http://www.quia.com/rr/1409893.html


Εκπαιδευτική τηλεόραση
• Προγράμματα στο ΡΙΚ και ΑΝΤΕΝΑ με βάση την διδακτέα ύλη

• Ανάθεση εργασιών με βάση το μάθημα που παρουσιάζεται όπως:

-να τραγουδήσουν ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται  στο πρόγραμμα

-να παίξουν ένα παιγνίδι π.χ Simon says

-να κάνουν μια κατασκευή όπως περιγράφεται στο πρόγραμμα

-να φτιάξουν posters 

-να κάνουν μια εργασία από το βιβλίο τους που είναι σχετική με την εκπομπή

-να γράψουν στο τετράδιό τους λέξεις που θυμούνται 

• Ανατροφοδότηση











Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (1)

Υλικό που μπορεί να αξιοποιηθεί 

-Βιβλία μαθητή (available online σε PDF)

-Υλικό Ιστοσελίδας Αγγλικών (PPTS, Indicative Reference Material)

-Audio CDs

-Παραμύθια: Εισηγήσεις για το πώς μπορούμε να πούμε το παραμύθι 
online

-Άλλες ιστοσελίδες με έτοιμες δραστηριότητες ή για κατασκευή δικών 
μας παιχνιδιών (π.χ. Quia, Word wall etc).



Σχολικά εγχειρίδια



•Username: EngTeacher
•Password: 3ngl1sh#



Υλικό ιστοσελίδας Αγγλικών



Audio CDs



Ομάδα Αγγλικών Δημοτικής

Κωδικός πρόσβασης

kfk76ou



Storytelling

Live online storytelling by the teacher



Stories in pdf



Storytelling using a video



Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (2)

Microsoft Teams

• Χρήσιμα εργαλεία MS Teams για το μάθημα των Αγγλικών (posts, 
files, whiteboard etc).

• Διαμοιρασμός οποιασδήποτε εφαρμογής καθώς τρέχει πάνω στον 
υπολογιστή (Share Screen).

• Χρήση εργαλείων παρουσίασης της διδασκαλίας π.χ. Power Point,          
Activinspire, PDF Editors etc



MS Teams: Posts-Files



MS Teams: Whiteboard





ActivInspire





PDF Editors (e.g. FOXIT, Adobe Acrobat 
Reader….)



Microsoft PPT

• Oργανώνεται το μάθημα σε μια παρουσίαση PPT.

-PPTs από ιστοσελίδα

-Βιβλία μαθητών

-Audios

• Mε τη χρήση του Share Screen παρουσιάζεται το μάθημα.

• Παράδειγμα από online teaching. 







Let’s try out a lesson



Year 5-Unit 3
Lesson 1



bed

bedside 
table

lamp

rug

picture

bookcase

http://www.clker.com/cliparts/9/6/3/3/11949855531150534075mobile_architetto_france_01.svg.med.png


shelves

wall

sofa armchair

TV
table

curtains

http://www.clker.com/cliparts/f/u/z/I/m/8/room-md.png
http://www.clker.com/cliparts/n/5/s/z/a/0/pink-couch-with-pillows-md.png
http://www.clker.com/cliparts/b/d/3/d/1195423959490247060Machovka_Armchair.svg.med.png
http://www.clker.com/cliparts/O/3/K/B/c/q/books-on-shelf-md.png
http://www.clker.com/cliparts/6/7/8/a/11949855462074297620small_square_table_01.svg.med.png
http://www.clker.com/cliparts/z/3/L/x/j/T/tv-md.png
http://www.clker.com/cliparts/5/7/c/5/1197125811750971366freedo_Window_with_draperies.svg.med.png
http://www.clker.com/cliparts/b/7/7/d/11949897961252719047gatto_cat_architetto_fra_01.svg.med.png
http://www.clker.com/cliparts/8/4/4/2/11954323692054260823Machovka_Lid.svg.med.png


washbasin

shower

toilet

window

http://www.clker.com/cliparts/d/c/h/E/Y/t/shower-md.png
http://www.clker.com/cliparts/2/7/7/9/12247845831934886736schoolfreeware_Toilet.svg.med.png
http://www.clker.com/cliparts/8/4/5/6/11949993341882527231window_new.svg.med.png


oven

sink

cupboards

table

chair

fridge cooker

http://www.clker.com/cliparts/P/E/y/5/H/k/kitchen-md.png
http://www.clker.com/cliparts/f/3/d/7/11954291422072351955johnny_automatic_wooden_chair.svg.med.png
http://www.clker.com/cliparts/f/3/d/7/11954291422072351955johnny_automatic_wooden_chair.svg.med.png
http://www.clker.com/cliparts/d/d/p/C/A/H/soap-dispenser-md.png
http://www.clker.com/cliparts/a/0/a/8/1218785179566954856pipo_pan.svg.med.png
http://www.clker.com/cliparts/l/u/d/D/t/P/bun-in-the-oven-md.png




Pupil’s book, p. 16

• Listen. What are Chloe and her mum looking for?





Pupil’s book, p. 17, ex. 2

They are at a jumble sale.

They are looking for a bookcase, a desk and a rug.

It’s between the fridge and the oven.

Yes, she does.



Pupil’s book, p. 17, ex. 2

They are looking



Pupil’s book, p. 18, ex. 5

My bedroom is my favourite place. I love reading books and listening to music in my room. It’s got green walls. Green is my favourite colour. I’ve got nice posters on 
my walls. I’ve got 2 spiderman posters. I love spiderman. He’s fantastic! My favourite superhero! I’ve got a red lamp on my bedside table. I’ve got a purple rug, too. 
My favourite books are comic books. I’ve got lots of comic books in my bookcase.



Activity book, p. 14, ex. 1



Activity book, p. 14, ex. 2



The books are on the ………  . shelves 

http://www.clker.com/cliparts/O/3/K/B/c/q/books-on-shelf-md.png


The cat is  ………. the bedside table.next to

http://www.clker.com/cliparts/b/7/7/d/11949897961252719047gatto_cat_architetto_fra_01.svg.med.png
http://www.clker.com/cliparts/9/6/3/3/11949855531150534075mobile_architetto_france_01.svg.med.png


The dishes are in the ……….sink

http://www.clker.com/cliparts/A/u/n/U/Q/a/a-dishes-md.png


The ……….      is between the toilet 
and the ……….. .

washbasin

shower

http://www.clker.com/cliparts/2/7/7/9/12247845831934886736schoolfreeware_Toilet.svg.med.png
http://www.clker.com/cliparts/d/c/h/E/Y/t/shower-md.png
http://www.clker.com/cliparts/g/v/g/z/S/G/washing-bowl-md.png


The ball is ……. the sofa.under

http://www.clker.com/cliparts/7/1/0/6/1194986831579486974beach_ball_01.svg.med.png
http://www.clker.com/cliparts/n/5/s/z/a/0/pink-couch-with-pillows-md.png


The TV is ……. the chair.opposite

http://www.clker.com/cliparts/6/7/8/a/11949855462074297620small_square_table_01.svg.med.png
http://www.clker.com/cliparts/z/3/L/x/j/T/tv-md.png
http://www.clker.com/cliparts/j/5/r/Y/f/P/armchair-md.png


The table is   ……. the cupboards.in front of

http://www.clker.com/cliparts/6/0/a/1/11954239171298360659Machovka_Cupboard.svg.med.png


The cooker is ……. the fridge.next to

http://www.clker.com/cliparts/e/8/2/7/12307222151350242235fridge_with_food_jhelebrant.svg.med.png
http://www.clker.com/cliparts/l/u/d/D/t/P/bun-in-the-oven-md.png


The book is under the …...rug

http://www.clker.com/cliparts/b/9/c/2/1194985959780774701paperback_book_black_gal_.svg.med.png


The sofa is  ……. the table.near

http://www.clker.com/cliparts/p/o/u/v/T/J/purple-sofa-md.png
http://www.clker.com/cliparts/1/6/6/6/11949855521951877585tavolo_in_legno_architet_01.svg.med.png


The window is ……………. the door. far from

http://www.clker.com/cliparts/6/b/5/e/12279751661106160541rg1024_Door.svg.med.png
http://www.clker.com/cliparts/Q/k/6/e/t/Q/closed-window-md.png


•Σεμινάρια επιμόρφωσης από Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο

https://elearn.pi.ac.cy/moodle/

https://elearn.pi.ac.cy/moodle/


Contact emails Συμβούλων

• Ειρήνη Τεμετέ-Επαρχία Λεμεσού

itemete@cytanet.com.cy

• Nτία Γερμανού-Επαρχία Πάφου

diager@cytanet.com.cy

• Αννίτα Νεοκλέους-Επαρχία Λευκωσίας

annitaneocleous5@gmail.com

• Λουκία Μαυρογένη-Επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου

Loukia_mavrogeni@yahoo.gr

mailto:itemete@cytanet.com.cy
mailto:diager@cytanet.com.cy
mailto:annitaneocleous5@gmail.com
mailto:Loukia_mavrogeni@yahoo.gr


Ευχαριστούμε

Συζήτηση-Εισηγήσεις


