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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ 

1.  ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΤΙΣ Α΄& Β ΤΑΞΕΙΣ 

Ορισμένα σχολεία ήδη παρέλαβαν και άλλα σύντομα παραλαμβάνουν το εκπαιδευτικό 
υλικό, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί  για τη διδασκαλία της 
Αγγλικής στις Α’ και Β’ τάξεις.  

Πρόκειται για δύο «εκπαιδευτικά πακέτα» (TEACHING KITS)  

 το Alpha English για την Α’ Δημοτικού  

 το Beta English για τη Β’ Δημοτικού  

Το κάθε «πακέτο» περιλαμβάνει  

 τις εικόνες που χρησιμοποιεί ο/η εκπαιδευτικός Αγγλικής με τους μαθητές του/της 
(flash cards, worksheets, εικονογραφημένες ιστορίες, κτλ.) 

 CD με ηχητικό υλικό (τραγουδάκια, ρίμες, κτλ.)  

 Οδηγό του Εκπαιδευτικού με λεπτομερείς οδηγίες για το κάθε μάθημα.   

Τα εκπαιδευτικά πακέτα δεν προορίζονται για τον κάθε μαθητή, αφού δεν τα χρειάζεται 
για μελέτη στο σπίτι. Μένουν στο σχολείο προς αξιοποίηση από τον εκπαιδευτικό 
Αγγλικής. Έχει υπολογιστεί να έχει κάθε σχολείο δύο TEACHING KITS (δύο Alpha English 
για την Α’ Δημοτικού και δύο Beta English για τη Β’ Δημοτικού). Σημειώνεται ότι το 
οπτικό υλικό είναι σχεδιασμένο με τρόπο που να το δείχνει ο εκπαιδευτικός στους 
μαθητές στην τάξη και όχι να το αναπαράγει για κάθε παιδί. Για περισσότερες 
λεπτομέρειες αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού, βλ. τον Οδηγό του Εκπαιδευτικού 
του κάθε TEACHING KIT. 

Το υλικό που περιλαμβάνεται στα TEACHING KITS βρίσκεται αναρτημένο και στην 
διαδικτυακή πύλη του ΠΕΑΠ: http://rcel.enl.uoa.gr/peap/articles/genikes-plirofories. 
Κάθε εκπαιδευτικός ΠΕΑΠ που θα κάνει εγγραφή μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό, 
καθώς και σε πρόσθετο υλικό, το οποίο συνεχώς επικαιροποιείται.  

2. ΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΤΗ Γ’ ΤΑΞΗ 

 Tα Δημοτικά σχολεία με ΕΑΕΠ πρέπει να έχουν παραλάβει το Magic Book 2, το 
οποίο προορίζεται για τους μαθητές που έχουν ήδη διδαχθεί Αγγλικά (στις Α’ και Β’ 
Δημοτικού). Το εγχειρίδιο συνοδεύεται από CD (με διαλόγους, τραγούδια, ιστορίες, 
κτλ.) και Βιβλίο του Καθηγητή (Teacher’s Book) σε αρκετά αντίτυπα μόνο για τον 
εκπαιδευτικό.  

 Σε περίπτωση που είναι νέα σχολεία ΕΑΕΠ και επομένως οι μαθητές της Γ’ τάξης 
δεν έχουν διδαχτεί Αγγλικά στις τάξεις Α’ και Β’, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το 
πιλοτικό, ασπρόμαυρο Magic Book. Το ηχητικό υλικό και το Βιβλίο του Καθηγητή 
(Teacher’s Book) μπορούν οι εκπαιδευτικοί να το βρουν στην διαδικτυακή πύλη 
ΠΕΑΠ.   

http://rcel.enl.uoa.gr/peap/articles/genikes-plirofories


ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΗ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 

 ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΝΕΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 
(ΧΩΡΙΣ ΕΑΕΠ) 

 2012-13 2013-14 2012-13 2013-14 2012-13 2013-14 

Α  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ALPHA English ALPHA English _ ALPHA English _ _ 

Β 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΒΕΤΑ English ΒΕΤΑ English _ ΒΕΤΑ English _ _ 

Γ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

MAGIC BOOK 
(ασπρόμαυρο) 

MAGIC BOOK 2 
MAGIC BOOK  

(ασπρόμαυρο) 
MAGIC BOOK 

(ασπρόμαυρο) 
MAGIC BOOK 

(ασπρόμαυρο) 
MAGIC BOOK 

(ασπρόμαυρο) 

 

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 

Σε περίπτωση που το σχολείο σας έχει παραλάβει βιβλία ή Εκπαιδευτικά Πακέτα για τη 
διδασκαλία της Αγγλικής που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν, παρακαλούνται οι 
Διευθυντές να μεριμνήσουν για την επιστροφή τους. 
 

 


