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Η ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕ ΣA ALPHA & BETA ENGLISH 

Tα Δθμοτικά ςχολεία με ΕΑΕΠ πρζπει να ζχουν παραλάβει ι ςφντομα να παραλάβουν το 
εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο πρζπει να χρθςιμοποιιςουν οι εκπαιδευτικοί  για τθ 
διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ ςτισ Α’ και Β’ τάξεισ. Πρόκειται για δφο «εκπαιδευτικά πακζτα» 
(TEACHING KITS)  

 το Alpha English για τθν Α’ Δθμοτικοφ  

 το Beta English για τθ Β’ Δθμοτικοφ  

Το κακζνα «πακζτο» περιλαμβάνει  

 τισ εικόνεσ που χρθςιμοποιεί ο/θ εκπαιδευτικόσ Αγγλικισ με τουσ μακθτζσ του/τθσ 
(flash cards, worksheets, εικονογραφθμζνεσ ιςτορίεσ, κτλ.) 

 CD με θχθτικό υλικό (τραγουδάκια, ρίμεσ, κτλ)  

 Οδθγό του Εκπαιδευτικοφ με λεπτομερείσ οδθγίεσ για το κάκε μάκθμα.   

Τα εκπαιδευτικά πακζτα δεν προορίηονται για τον κάκε μακθτι, αφοφ δεν τα χρειάηονται 
για μελζτθ τα παιδιά, αλλά (ωσ μια οικονομικότερθ λφςθ) μζνουν ςτο ςχολείο προσ 
αξιοποίθςθ από τον εκπαιδευτικό. Ζχει υπολογιςτεί να ζχει κάκε ςχολείο με ΕΑΕΠ δφο 
TEACHING KITS (2 Alpha English για τθν Α’ Δθμοτικοφ και 2 Beta English για τθ Β’ 
Δθμοτικοφ). Σθμειώνεται ότι το οπτικό υλικό είναι ςχεδιαςμζνο με τρόπο που να το δείχνει 
ο εκπαιδευτικόσ ςτουσ μακθτζσ ςτθν τάξθ και όχι να το αναπαράγει για κάκε παιδί. Για 
περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ αξιοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, βλ. τον Οδθγό του 
Εκπαιδευτικοφ του κάκε TEACHING KIT. 

Το υλικό αυτό που περιλαμβάνεται ςτα TEACHING KITS βρίςκεται αναρτθμζνο και ςτθν 
διαδικτυακι πφλθ του ΠΕΑΠ: http://rcel.enl.uoa.gr/peap/articles/genikes-plirofories. 
Κάκε εκπαιδευτικόσ ΠΕΑΠ που κα κάνει εγγραφι μπορεί να ζχει πρόςβαςθ ςε αυτό και ςε 
πρόςκετο υλικό, το οποίο ςυνεχώσ επικαιροποιείται.  

Η ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΜΕ ΣΑ MAGIC BOOKS 

Διδαςκαλία ςε μακθτζσ τθσ Γ’ Δθμοτικοφ των Ολοιμερων Σχολείων με πρόγραμμα ΕΑΕΠ 

 Tα Δθμοτικά ςχολεία με ΕΑΕΠ πρζπει να ζχουν παραλάβει το Magic Book 2, για 
τουσ μακθτζσ που ζχουν ιδθ διδαχκεί Αγγλικά (ςτθν Α’ και Β’ Δθμοτικοφ). Το 
εγχειρίδιο ςυνοδεφεται από CD με θχθτικό υλικό (διαλόγουσ, τραγοφδια, ιςτορίεσ, 
κτλ.) και Βιβλίο του Κακθγθτι  

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


 Σε περίπτωςθ που είναι νζα ςχολεία ΕΑΕΠ και επομζνωσ οι μακθτζσ τθσ Γ’ τάξθσ 
δεν είχαν κάνει Αγγλικά ςτισ τάξεισ Α’ και Β’, κα πρζπει να χρθςιμοποιιςουν το 
πιλοτικό, αςπρόμαυρο Magic Book.  

Διδαςκαλία ςε μακθτζσ τθσ Γ’ Δθμοτικοφ των Ολοιμερων Σχολείων (μθ ΕΑΕΠ) 

 Για τθ διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ ςτθ Γ’ Δθμοτικοφ, τα ςχολεία που δεν λειτουργοφν 
με ΕΑΕΠ πρζπει να ζχουν παραλάβει το Magic Book, ςτθν αςπρόμαυρθ πιλοτικι 
του ζκδοςθ. Είναι το βιβλίο για τουσ μακθτζσ που  διδάςκονται Αγγλικά για πρώτη 
φορά φέτοσ. Το θχθτικό υλικό και το Teacher’s Book για το βιβλίο αυτό μποροφν οι 
εκπαιδευτικοί να το βρουν ςτθν διαδικτυακι πφλθ ΠΕΑΠ.   

ημείωςη   

Τα εγχειρίδια Magic Book και Magic Book 2 προορίηονται για κάκε μακθτι. Το Magic Book 
2 ςυνοδεφεται και από Βιβλίο Εργαςίασ (Workbook) που επίςθσ παίρνει ο κάκε μακθτισ.  
Συνοδεφεται επίςθσ από το Βιβλίο του Κακθγθτι (Teacher’s Book) και CD με θχθτικό υλικό 
(τραγοφδια, ιςτορίεσ, κτλ.) που αξιοποιεί ο κακθγθτισ ςτθν τάξθ. Το Teacher’s Book και το 
CD προορίηονται μόνο για τον κακθγθτι.  

 

ΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΗ Γ’ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ 

 ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΝΕΑ ΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΑΕΠ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ 
(ΧΩΡΙ ΕΑΕΠ) 

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

Α  
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

ALPHA English ALPHA English _ ALPHA English _ _ 

Β 
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

ΒΕΣΑ English ΒΕΣΑ English _ ΒΕΣΑ English _ _ 

Γ 
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ 

MAGIC BOOK 
(αςπρόμαυρο) 

MAGIC BOOK 2 
MAGIC BOOK  

(αςπρόμαυρο) 
MAGIC BOOK 

(αςπρόμαυρο) 
MAGIC BOOK 

(αςπρόμαυρο) 
MAGIC BOOK 

(αςπρόμαυρο) 

 

 

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΗ 

Σε περίπτωςθ που το ςχολείο ςασ ζχει παραλάβει βιβλία ι Εκπαιδευτικά Πακζτα για τθ 
διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ που δεν πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν, παρακαλοφνται οι 
Διευκυντζσ να μεριμνιςουν για τθν επιςτροφι τουσ. 
 

 


