
              
   

Μαθαίνω Αγγλικά    

Ονομάζομαι Μαρία Θωμά και είμαι η καθηγήτρια των Αγγλικών στο νηπιαγωγείο. Οι παρακάτω 

πληροφορίες είναι για να ενημερωθείτε πώς διδάσκεται το μάθημα των Αγγλικών στην 

προσχολική ηλικία.   

Πιστεύεται ότι η κατάλληλη ηλικία για να έρθει ένα παιδί σε μια πρώτη επαφή με μια ξένη 

γλώσσα είναι η προσχολική. Στα πρώτα χρόνια της ζωής τους, τα παιδιά διαθέτουν μια 

φυσική ευφυΐα για τη γλώσσα αφού συνδυαστεί η εκμάθησή της με πειραματισμό, τραγούδι, 

ποίημα και παιχνίδι (χρησιμοποιώντας το συναίσθημα και τις αισθήσεις). Η φυσική γλωσσική 

ευφυΐα του παιδιού χρειάζεται γονεϊκή στήριξη και ερεθίσματα, για να ανθίσει και να 

ευδοκιμήσει. Όσο περισσότερες γνώσεις έχει αποκτήσει ένα παιδί στη μητρική του γλώσσα, 

που είναι άλλωστε και το «εργαλείο» για να περάσει σε μια δεύτερη, τόσο πιο εύκολο είναι να 

κατανοήσει και να μάθει μια ξένη γλώσσα.   

Το μάθημα των αγγλικών διδάσκεται από την καθηγήτρια αγγλικών Μαρία Θωμά 

 

 

Οφέλη όταν τα παιδιά ξεκινούν μια ξένη γλώσσα νωρίς: 

Στον τομέα μαθησιακών αποτελεσμάτων: εκμάθηση προφοράς, φωνολογίαs της 
γλώσσας και ακουστικές ικανότητες.) 

-Τα μικρά παιδιά είναι πιο δεκτικά 

-Υπάρχουν λιγότεροι ενδοιασμοί, μεγάλος 
ενθουσιασμός 
-Η ξένη γλώσσα αντιμετωπίζεται με περιέργεια 
σαν ένα καινούργιο παιχνίδι 
-Δεν υπάρχουν έντονες προϋπάρχουσες 

αρνητικές στάσεις 

-Αυξημένα επίπεδα προσοχής 

-Ενισχυμένες μεταγνωστικές δεξιότητες 
-Αυξημένη πυκνότητα κυττάρων του 
εγκεφάλου (μνήμη, προσοχή, αντίληψη 
των αισθήσεων) 
 

Τρόποι Διδασκαλίας (με βάση τις εισηγήσεις του Υπουργείου Παιδείας): 
 

- Δημιουργούμε ενδιαφέρον για τη ξένη γλώσσα 

- Εισάγουμε σταδιακά την νέα γλώσσα με μικρές σύντομες επαφές όπως ένα 
τραγούδι/παιχνίδι 

- Δίνοντας ευκαιρίες στα παιδιά να συμμετέχουν ενεργητικά αλλά χωρίς να είναι αναγκαστική 
η συστηματική παραγωγή της ξένης γλώσσας 

- Δίνοντας ευκαιρίες για παραγωγή γλώσσας μέσα στα πλαίσια της ομάδας 

- Χωρίς πίεση και άγχος – Τα παιδιά νοιώθουν ασφάλεια και αποδοχή μέσω ενθάρρυνσης 
και επιβράβευσης. 

- Προγραμματίζουμε συστηματική επαφή των παιδιών με τη ξένη γλώσσα 

- Χρησιμοποιούμε κατάλληλη προσέγγιση και τεχνικές – επικοινωνιακή εκμάθηση, μέσω 
παιχνιδιών, τραγουδιών, παραμυθιών... 
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