
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
 

  



 Το Εκπαιδευτικό Πακέτο Πολλαπλών Μέσων WelComm 

χρησιμοποιεί την συναισθηματική-ανθρωπιστική προσέγγιση: 

 Έμφαση στις επικοινωνιακές ανάγκες του μαθητευόμενου 

 Η γλώσσα ως εργαλείο για (αυτο)έκφραση και κοινωνικές 

συναναστροφές 

 Η μάθηση ως εποικοδομητική διαδικασία, όπου οι μαθητές 

εμπλέκονται ενεργά στην κατασκευή της δικής τους γνώσης 

 Ευαισθητοποίηση και εκτίμηση των διαφορών μεταξύ των 

εκπαιδευόμενων 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΕΣΩΝ (1) 



 Ολική Φυσική Απόκριση (Total Physical Response) ως μέρος 

της συναισθηματικής-ανθρωπιστικής προσέγγισης: 

 Χρήσιμη για αρχάριους και νέους μαθητευόμενους 

 Οι δάσκαλοι δίνουν εντολές στην προς εκμάθηση γλώσσα και οι 

μαθητές ανταποκρίνονται με κινήσεις ολόκληρου του σώματος  

 Η ακρόαση και απόκριση με κινήσεις εξυπηρετεί δύο σκοπούς: 

 Γρήγορη αναγνώριση της έννοιας των λέξεων 

 Εκμάθηση της δομής της νέας γλώσσας με αυθόρμητο τρόπο 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΕΣΩΝ(2) 



 Παιγνιώδεις δραστηριότητες ως μέρος της συναισθηματικής-ανθρωπιστικής προσέγγισης: 

 Προσφέρουν στους μαθητές άμεση βοήθεια μέσα από μια σημαντική σχέση και έμμεσα 

μέσω ενός συνεργατικού τρόπου  εργασίας 

 Επιτυγχάνεται η μάθηση, αναπτύσσεται η αίσθηση της αυτοαποτελεσματικότητας, 

βελτιώνεται η αυτοπεποίθηση και οι κοινωνικές δεξιότητες (γλώσσα ως μέσο 

ενσωμάτωσης) 

 Η μάθηση με παιγνιώδεις δραστηριότητες συνδυάζει τα εξής στοιχεία: 

  συναίσθημα (χαρά, ευχαρίστηση)  

  κοινωνικά (ομάδα, συμμόρφωση με κανόνες)  

  κινητικά και ψυχοκινητικά (κίνηση, συντονισμός, ισορροπία)  

  γνωστικά (ανάπτυξη στρατηγικών παιχνιδιού, εκμάθηση κανόνων)  

  emotional (tension, challenge, freedom, fear)  

  πολιτισμικά (συγκεκριμένοι κανόνες και τρόποι αντίδρασης)  

  διαπολιτισμικά 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΕΣΩΝ(3) 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 

ΜΕΣΩΝ 
 Για χρήση του από δασκάλους γλωσσών και/ή γονείς προκειμένου να βοηθηθούν τα παιδιά 

να κατανοήσουν καλύτερα το περιεχόμενο των διδασκόμενων μαθημάτων, να αυξήσουν το 

ενδιαφέρον τους στα οφέλη της μάθησης, να αυξήσουν το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για 

εκπαιδευτικές ευκαιρίες 

 Περιλαμβάνει μια ποικιλία εκπαιδευτικών υλικών, με τη χρήση διάφορων μορφών 

επικοινωνίας ή έκφρασης: κινούμενα σχέδια, βιβλίο με παραμύθια, παιχνίδια κίνησης, 

επιτραπέζια παιχνίδια, βιβλίο ζωγραφικής  

  Όλα τα υλικά αλληλοσυνδέονται και επιτρέπουν διαφορετικούς συνδυασμούς για μάθηση και 

εξάσκηση στη γλώσσα της χώρας υποδοχής  σε θεματικές ενότητες όπως οικογένεια, σπίτι, 

διατροφή, σχολική ζωή, παιχνίδια, αριθμοί, μέρη ανθρωπίνου σώματος, ζώα, φυτά, εποχές κλπ  

 Όλα τα θέματα παρουσιάζονται ως μαθησιακές δραστηριότητες με προσωπική συμμετοχή 

των μαθητών σύμφωνα με τις αρχές “μαθαίνω κάνοντας” και “γνωρίζω παίζοντας” 

  Προωθεί την ενιαία εκπαίδευση και βασικές επικοινωνιακές δεξιότητες στη γλώσσα της 

χώρας υποδοχής 

 Τα διάφορα μέρη του ΕΠΠΜ αλληλοσυνδέονται επιτρέποντας τη μάθηση, επανάληψη, 

εξάσκηση και εισαγωγή σε μια νέα γλώσσα    

 



ΤΑΙΝΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (MINI-

ΣΕΙΡΑ) 

 5 επεισόδια κινουμένων σχεδίων σχετικά με τις θεματικές ενότητες 

οικογένεια, σπίτι, διατροφή, σχολική ζωή και παιχνίδια 

 Τα επεισόδια επικεντρώνονται στην οικογένεια WelComm με βασικούς 

χαρακτήρες τους Ami WelComm και Zac WelComm 

 Η οικογένεια WelComm βρίσκεται σε διάφορες διασκεδαστικές καταστάσεις 

που επιτρέπουν διατομεακή εκμάθηση γλωσσών 

 Τα μίνι επεισόδια διασυνδέονται με επαναλαμβανόμενα γλωσσικά 

περιεχόμενα και περιλαμβάνουν αναφορές για περαιτέρω θεματικές ενότητες – 

νούμερα χρώματα, μέρη ανθρωπίνου σώματος, ζώα, φυτά κλπ.  

 Τα κινούμενα σχέδια θα χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα γλωσσικά 

παιχνίδια και τα παραμύθια 

 Τα επεισόδια του κινούμενου σχεδίου είναι διαθέσιμα σε μορφή DVD στο 

WelComm GameBox καθώς και στην ιστοσελίδα του έργου (www.welcomm-

project.com) 

 

http://www.welcomm-project.com/
http://www.welcomm-project.com/
http://www.welcomm-project.com/


ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΠΑΧΝΙΔΙΑ 

 6 γλωσσικά παιχνίδια με τις εξής μορφές: 

 Παιχνίδι κίνησης 

 Επιτραπέζια παιχνίδια 

 Παιχνίδια με κάρτες  

 Βιβλίο ζωγραφικής 

 

 To be used as a follow-up of each mini-series providing entertaining 

activities for practicing the language information already learnt and adding 

new language content from other topics 

 

 Combinations of the games allow introduction of new language content 

and topics 

 



1. ΑΚΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΟΥ (ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΙΝΗΣΗΣ) 

 Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί ως συνέχεια των ταινιών κινουμένων σχεδίων του 

WelComm και περιλαμβάνει λέξεις και από τα 5 επεισόδια. 

ΥΛΙΚΑ:  

 Βίντεο με οδηγίες σε 4 μέρη 

 αφηγητή που δίνει προφορικές εντολές και ένα παιδί που τις εκτελεί με οπτική  

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: Η μάθηση και εξάσκηση σε βασικά ρήματα μέσω 

συσχέτισής τους με ανάλογες κινήσεις 

ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ: 

 Τα παιδιά παρακολουθούν το βίντεο και συνδέουν την εντολή (το ρήμα) με την αντίστοιχη 

ενέργεια.  

 Οι διευκολυντές δίνουν μια εντολή και τα παιδιά πρέπει να επαναλάβουν/ να μιμηθούν την 

πράξη που είδαν.  

 Νέα ρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν  στη διάρκεια του παιχνιδιού ακολουθώντας 

την ίδια μεθοδολογία 

 Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί ατομικά ή σε ομάδες 



2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΕΝΤΡΟ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ) 
 Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί μετά την παρακολούθηση του επεισοδίου 1 της σειράς  

κινουμένων σχεδίων του WelComm 

ΥΛΙΚΑ:  

 Ένα ταμπλό με εικονιζόμενο ένα οικογενειακό δέντρο με κενά σημεία σε διάφορα χρώματα  

 9 κάρτες με εικόνες των μελών της οικογένειας σε διάφορα χρώματα  

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: Η εκμάθηση και εξάσκηση σε λέξεις σχετικές με την ενότητα 

“Οικογένεια”.  

ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ: 

 Τα παιδιά πρέπει να μάθουν και να εξασκηθούν με τις λέξεις βάζοντας τις κάρτες με τα μέλη της 

οικογένειας στο σωστό σημείο του οικογενειακού δέντρου  

 Τα χρώματα των καρτών αντιστοιχούν στα χρώματα του οικογενειακού δέντρου στο ταμπλό  

 Οι διευκολυντές μπορούν να εξηγήσουν στα παιδιά τη σχέση μεταξύ των μελών της οικογένειας 

και να εισαγάγουν στη διάρκεια του παιχνιδιού νέες λέξεις από την ενότητα “Οικογένεια” 

 Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί ατομικά ή σε ομάδες 



2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΕΝΤΡΟ (ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ 

ΠΑΙΧΝΙΔΙ) 

 Το παιχνίδι μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την εξάσκηση σε λέξεις σχετικές 

με τα χρώματα, τα φυτά, τα μέρη του σώματος, την οικογένεια, τα ονόματα μελών της 

οικογένειας κ.λ.π. κάνοντας ερωτήσεις όπως: 

  Ποια άλλα χρώματα ξέρεις;  

  Ποια άλλα φυτά ξέρεις;  

  Κάθε δέντρο έχει φύλλα, ρίζες, κλαδιά… 

  Σε ποια εποχή τα φύλλα των δέντρων είναι πράσινα/καφέ/κίτρινα…;  

  Μπορείς να πεις τα μέρη του προσώπου; - μάτια, αυτιά, μύτη, στόμα, μαλλιά 

κ.λ.π.  

  Έχεις αδελφό/αδελφή;  

  Πώς λένε τη μαμά σου/ τον μπαμπά σου;  

 

 



3. ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ (ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ) 

 Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί μετά την παρακολούθηση των επεισοδίων 1 και 2 

της σειράς κινουμένων σχεδίων του Welcomm  

ΥΛΙΚΑ:  

 15 κάρτες: 

 10 κάρτες με 5 αντικείμενα που υπάρχουν σε κάθε σπίτι – υπάρχουν 2 ίδιες 

κάρτες για κάθε αντικείμενο (2x5) 

 5 κάρτες με νούμερα από το 1 μέχρι το 5 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: Η μάθηση και εξάσκηση σε λέξεις σχετικές με τις 

ενότητες “Σπίτι” και “Αριθμοί”  

Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί ατομικά ή σε ομάδες 



3. ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ (ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ) 

ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ: 

Εκδοχή 1:  

 Οι 10 κάρτες με τις εικόνες των αντικειμένων ανακατεύονται και τοποθετούνται ανάποδα 

στο τραπέζι/πάτωμα σε 2 σειρές.  

 Οι παίχτες πρέπει να γυρίσουν 2 κάρτες κάθε φορά. Αν οι κάρτες που γυρίστηκαν 

ταιριάζουν, παραμένουν ανοιχτές 

 Αν δεν ταιριάζουν, οι κάρτες τοποθετούνται και πάλι ανάποδα και 2 νέες κάρτες γυρίζονται 

μέχρι να βρεθεί ένα ζευγάρι 

 Στόχος του παιχνιδιού είναι να ταιριάξουν και τα 5 ζευγάρια αντικειμένων 

απομνημονεύοντας τη θέση τους και επαναλαμβάνοντας τα ονόματα των αντικειμένων 

Version 2: 

 Εκδοχή 2: 

 Οι 5 κάρτες με τα διαφορετικά αντικείμενα διαχωρίζονται και αναμειγνύονται με τις 5 

κάρτες αριθμών από το 1 μέχρι το 5 

 Η μεθοδολογία παραμένει ίδια απλά οι παίχτες πρέπει να ταιριάξουν την κάρτα 

αντικειμένου με την αντίστοιχη κάρτα αριθμού – ένα τραπέζι, δύο καρέκλες, τρεις λάμπες, 

τέσσερα παράθυρα, πέντε ρολόγια  



3. ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ (ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ) 

 
 Το παιχνίδι συνοδεύεται από οδηγίες των διευκολυντών οι οποίοι μπορούν να 

εισάγουν νέες λέξεις από τις ενότητες “Σπίτι” και “Αριθμοί” και να τις 

συνδυάσουν με άλλες που ήδη έχουν διδαχθεί κάνοντας ερωτήσεις όπως:  

 Ποια άλλα αντικείμενα υπάρχουν σε ένα σπίτι;  

 Ποιος αριθμός είναι μετά το 5 (6, 7…); 

 Πόσα δωμάτια έχεις στο σπίτι σου;  

 Πόσοι μένουν στο σπίτι σου;  

 Πόσα αδέλφια έχεις;  

 Τι χρώμα έχει το τραπέζι, η καρέκλα, η λάμπα….; 



4. DOMINO (ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ) 

 Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί μετά την παρακολούθηση των επεισοδίων 1, 3 και 4 της 

σειράς κινουμένων σχεδίων του Welcomm 

Υλικά: 

 10 κάρτες διπλής όψεως 

 Η μια πλευρά της κάρτας απεικονίζει φρούτα και λαχανικά και η άλλη πλευρά τα νούμερα 

από το 1 μέχρι το 10  

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: Η μάθηση και εξάσκηση σε λέξεις σχετικές με την ενότητα 

«Διατροφή», «Νούμερα» και «Χρώματα»  

 

ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ: 

Εκδοχή 1: 

 Η κάθε πλευρά της κάρτας απεικονίζει αντίστοιχα ένα φρούτο και ένα λαχανικό.  

 Οι παίχτες πρέπει να βάλουν τις κάρτες σε σειρά βάζοντας ένα φρούτο δίπλα σε ένα άλλο 

φρούτο και ένα λαχανικό δίπλα σε ένα άλλο λαχανικό και να επαναλάβουν τις λέξεις 



4. DOMINO (ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ) 

ΠΩΣ ΠΑΙΖΕΤΑΙ: 

Εκδοχή 2: 

 Η κάθε πλευρά της κάρτας απεικονίζει αντίστοιχα ένα φρούτο και ένα λαχανικό. 

  Οι παίχτες πρέπει να βάλουν τις κάρτες σε σειρά συνταιριάζοντας τα χρώματα 

των φρούτων και των λαχανικών, βάζοντάς τα δίπλα σε φρούτα και λαχανικά με 

το ίδιο χρώμα και να επαναλάβουν τις λέξεις   

Εκδοχή 3: 

 Η άλλη πλευρά της κάθε κάρτας απεικονίζει δύο αριθμούς από το 1 μέχρι το 10. 

  Οι παίχτες πρέπει να βάλουν σε σειρά τις κάρτες βάζοντας τους αριθμούς στη 

σωστή σειρά και να επαναλάβουν τις λέξεις  



4. DOMINO (ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ) 

Το παιχνίδι συνοδεύεται από οδηγίες των διευκολυντών που μπορούν να εισάγουν 

νέες λέξεις από τις ενότητες «Διατροφή», «Νούμερα» και «Χρώματα» και να τις 

συνδυάσουν με άλλες ενότητες που έχουν ήδη διδαχτεί κάνοντας ερωτήσεις όπως:  

 Ποια άλλα φρούτα ξέρετε;  

 Ποια άλλα λαχανικά ξέρετε;  

 Ποιο είναι το χρώμα του μήλου, της ντομάτας, του καρότου…;  

 Τι άλλο είναι κόκκινο, πράσινο, πορτοκαλί…;  

 

Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί ατομικά ή σε ομάδες 



5. ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

(ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ) 
 Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί μετά την παρακολούθηση του επεισοδίου 4 της σειράς 

κινουμένων σχεδίων του Welcomm  

ΥΛΙΚΑ: 

 Ταμπλό με δύο όψεις όπου στη μια πλευρά απεικονίζεται μια σχολική τάξη και στην άλλη 

πλευρά μια σχολική τσάντα. Και οι δύο πλευρές του ταμπλό έχουν συγκεκριμένες θέσεις 

στις οποίες ταιριάζουν συγκεκριμένα αντικείμενα  

 13 κάρτες στις οποίες απεικονίζονται αντικείμενα σχετικά με την ενότητα «Σχολική ζωή»   

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ: Η μάθηση και εξάσκηση σε λέξεις σχετικές με την ενότητα 

«Σχολική ζωή»  

HOW TO PLAY: 

 Οι παίχτες πρέπει να βάλουν τις κάρτες με τα αντικείμενα στη σωστή θέση πάνω στο 

ταμπλό-  σχολική τσάντα ή τάξη – και να επαναλάβουν τις λέξεις 

 Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί ατομικά ή σε ομάδες 



5. ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

(ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ) 
 

 Το παιχνίδι συνοδεύεται από οδηγίες των διευκολυντών που μπορούν να 

εισάγουν νέες λέξεις από την ενότητα «Σχολική ζωή» και να τις συνδυάσουν με 

άλλες ενότητες που έχουν ήδη διδαχτεί κάνοντας ερωτήσεις όπως:   

 Τι άλλο μπορεί να μπει σε μια σχολική τσάντα;  

  Τι άλλο μπορούμε να βρούμε σε μια σχολική τάξη;  

 Τι άλλο μπορείς να κάνεις με ένα βιβλίο, ένα βιβλίο ζωγραφικής, παιχνίδι, 

στυλό; - να διαβάσεις, να χρωματίσεις, να παίξεις, να γράψεις…  

 Τι παιχνίδια μπορείς να παίξεις στο σχολείο;  



6. ΒΙΒΛΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 

 Βιβλίο ζωγραφικής με ασπρόμαυρα σχέδια σκηνών από τις ταινίες 

κινουμένων σχεδίων του WelComm. 

 Με τη βοήθεια των διευκολυντών τα παιδιά μπορούν να εξασκηθούν σε 

διάφορες γλωσσικές δεξιότητες που καλύπτονται από τις θεματικές 

ενότητες – χρώματα, μέλη της οικογένειας, σπίτι, διατροφή, ζώα, 

σχολική ζωή κ.λ.π. 

 



ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΜΙΚ 

 Το Βιβλίο Κόμικ στα Ελληνικά περιλαμβάνει: 

 Το παραμύθι η «Κοκκινοσκουφίτσα»  – ένα δημοφιλές παραμύθι γνωστό σε 

στα περισσότερα παιδιά σε όλο τον κόσμο 

 Το παραδοσιακό Κυπριακό παραμύθι “Ο Αναξαγόρας και το αθάνατο νερό  

 Και τα δύο παραμύθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκμάθηση και 

εξάσκηση σε λέξεις από τις ενότητες οικογένεια, μέρη του ανθρωπίνου 

σώματος, ζώα, φυτά, χρώματα, φρούτα και λαχανικά, αριθμοί κ.λπ.  

 Τα παραμύθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από τους δασκάλους όσο 

και από τους γονείς για εξάσκηση στο γλωσσικό περιεχόμενο της σειράς 

κινουμένων σχεδίων και των παιχνιδιών 

 



ΒΙΒΛΙΟ ΚΟΜΙΚ 

 Τα  παραμύθια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρουσιαστούν κάποιες 

πολιτισμικές ιδιαιτερότητες στην Κύπρο, για παράδειγμα: 

 Οι Κύπριοι έχουν πολύ ισχυρούς δεσμούς με τις οικογένειές τους. Τις 

Κυριακές είναι πολύ συνηθισμένο να έχουν γεύμα με τα μέλη της ευρύτερης 

οικογένειας, θείους, θείες, ξαδέλφια, παππούδες κλπ 

 Κατά τη διάρκεια του γεύματος και του δείπνου με την οικογένεια και τους 

φίλους τους  οι Κύπριοι πίνουν κρασί ή ζιβανία (τοπικό αλκοολούχο ποτό), 

τραγουδούν και χορεύουν Ελληνικά και Κυπριακά τραγούδια 

 Η φιλοξενία είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα για τους Ελληνοκύπριους 

ιδιαίτερα για τις γυναίκες. Σε κάθε σπίτι που επισκέπτεστε θα σας 

προσφέρουν τον τοπικό κυπριακό καφέ και σπιτικά γλυκά του κουταλιού 

φτιαγμένα από φρούτα 

 Είναι συνηθισμένο τα εγγόνια να παίρνουν το όνομα του παππού/γιαγιάς  

 Οι διευκολυντές μπορούν επίσης να αναφερθούν σε μερικά τυπικά ονόματα 

στην Κύπρο 

 



Thank you!  


