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Απόψεις εκπαιδευτικών από το παγκόσμιο 
Συνέδριο (Κύπρος 2014): 

 Κέντρο δράσης με επίκεντρο τη ξένη γλώσσα. 

 Χώρος στον οποίο τα παιδιά έχουν πρόσβαση 
σε υλικό που προωθεί την εκμάθηση ξένης 
γλώσσας. 

 Ένας ιδιαίτερος χώρος όπου τα παιδιά 
μπορούν να παίξουν και να αλληλεπιδράσουν 
με υλικό που χρησιμοποιήθηκε στα μαθήματα 
και που προωθεί την εμπέδωση ξένης 
γλώσσας. 

 



 Χώρος αποθήκευσης 
που να επιτρέπει την 
εύκολη πρόσβαση και 
επιλογή από τα παιδιά. 

 Ένα τραπέζι ή ένα χαλί 
και μαξιλάρια. 

 Ένας επιτοίχιος 
φανελοπίνακας 
διευκολύνει το παιχνίδι. 

 Ένα cd player  θα ήταν 
επίσης βοηθητικό 

 Η.Υ. (ή αξιοποίηση του 
υφιστάμενου στην τάξη) 
 



 Τη/τις μασκότ 
 Βιβλία 
 Φιγούρες 
 Κούκλες 
 Εικονογραφημένα και 

ηχογραφημένα 
τραγούδια 

 Επιτραπέζια παιχνίδια: 
μπίγκο, μνήμης, 
σειροθετήσεις, 
ομαδοποιήσεις, λογική 
σειρά ,παζλ…. 

 Θεματικοί 
φανελοπίνακες (πχ 
καιρός, το σώμα ) 
 



 Παιχνίδια με ζάρι. 
 Παιχνίδια αναγνώρισης 

ήχων. 
 Σακουλοιστορίες  

/παραμυθοκουτιά. 
 Δουλειά των ίδιων των 

παιδιών (πχ μια 
καταγραφή για τον καιρό) 

 Περίπου τα πάντα… 
 Η εναλλαγή είναι 

απαραίτητη και καλό θα 
ήταν να μην είναι 
ιδιαίτερα βαρυφορτωμένη 
η γωνιά μας! 



 Ασφάλεια!!!! 

 Τα υλικά υποβοηθούν την υλοποίηση των 
στόχων. 

 Καταλληλότητα σε σχέση με την ηλικία 
των παιδιών. 

 Κόστος. 

 Δυνατότητα αποθήκευσης και 
επαναχρησιμοποίησης. 



Internet : 
1. http://www.mrsjonesroom.com/teachers/work

sheets.html 
2. http://www.sparklebox.co.uk/ 
3. http://mes-english.com/ 
4. http://www.dltk-kids.com/ 
5. http://www.edhelper.com 
6. http://www.english-

4kids.com/puzzlesheets.html  
 Πολλές ιδέες σε μπλογκ εκπαιδευτικών  
 Πολλά υλικά που χρησιμοποιούμε στην τάξη 

μπορούν να αξιοποιηθούν 
 Αξιοποιούμε παλιά παιχνίδια (φίλοι, γονείς) 
 Η τεχνολογία είναι ένα σπουδαίο εργαλείο    

( clip art, word, picture it 2000, kidspiration 
κλπ) 
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 Κατάλληλες ιστοσελίδες με διαδραστικές 
δραστηριότητες: 

 http://pbskids.org/barney/children/games/  

 http://www.nickjr.com/dora-the-explorer/games/ 

 http://www.cbeebies.com/global/ 

 http://www.northpole.com/  

 https://www.abcmouse.com/landing/sem:bing  

 https://eu.ixl.com/math/preschool 

 http://www.nyphilkids.org/games/main.phtml? 
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 Ελεύθερες 
δραστηριότητες  με τη 
μορφή ελεύθερου ή 
δομημένου παιχνιδιού 

 Ενίοτε το υλικό της 
γωνιάς ταξιδεύει και 
σε άλλα κέντρα 
ενδιαφέροντος της 
τάξης. (πχ 
κουκλόσπιτο, γωνιά 
μαθηματικών)  

 Στις ήσυχες 
δραστηριότητες. 

 Κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος που θα 
γίνει με την 
προσέγγιση clil. 

 Όλα εκείνα τα 
διαλείμματα που τα 
παιδιά δεν βγαίνουν 
στην αυλή. 



Η αξιοποίηση γίνεται με 
πολλούς τρόπους: 

 Τα παιδιά έχουν 
ελεύθερη πρόσβαση  
στο υλικό και επιλέγουν 
με τι θέλουν να 
ασχοληθούν. 

 Βάζουμε σε τραπεζάκι 
το υλικό που θέλουμε 
να δουλέψουμε και 
δίνουμε οδηγίες. 

 

 Μεταφέρουμε υλικό 
από τη γωνιά αλλού  
και δίνουμε το 
ερέθισμα στα παιδιά. 
(αν μεταφέρουμε και  
τη μασκότ μαζί η 
χρήση της ξένης 
γλώσσας θεωρείται 
δεδομένη) 


