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ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΨΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΨΓΕΙΟ (ΕΑΝ)
(Αριθμ. Υ. 80378/ΓΔ4 /26-07-2021)

• 2020 – 2021 Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σε 58 Νηπιαγωγεία (Ν. 4692/12-
06-2020, άρθρο 2 /ΥΕΚ 111, Α «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» και της 
υπ αριθμ. Υ.7/76108/ΓΔ4/17-06-2020 Τ.Α.(ΥΕΚ Β 2418/18-06-2020).

2021-2022 Αγγλικά        πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα των 
Νηπιαγωγείων. 

• Σο ΕΑΝ υλοποιείται με συνεργασία εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60. Οι ρόλοι των δύο 
εκπαιδευτικών είναι ισότιμοι, διακριτοί και αλληλοσυμπληρούμενοι. 

 Ο/η νηπιαγωγός                    παραμένει στην τάξη, λαμβάνοντας ενεργό μέρος στη 
διαδικασία   (Ρόλος: εμψυχωτικός, μεσολαβητικός, βοηθητικός, διευκολυντικός)              

 Η οργάνωση των δραστηριοτήτων                συναποφασίζεται από τους/τις δύο 
εκπαιδευτικούς ΠΕ06 και ΠΕ60.

 H απόκτηση της Αγγλικής γλώσσας γίνεται μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες 
βιωματικού χαρακτήρα από εκπαιδευτικούς ΠΕ06 για δύο (2) διδακτικές ώρες την 
εβδομάδα στα Νηπιαγωγεία. Η έκθεση στη γλώσσα είναι για 35-45 λεπτά.



ΓΕΝΙΚΕ ΠΑΡΑΔΟΦΕ/ΑΡΦΕ ΕΑΝ 
 Με την εφαρμογή του ΕΑΝ εισάγεται στο Νηπιαγωγείο  (μέσα από την επικοινωνιακή 

συνθήκη) η αγγλική γλώσσα, που η διάδοσή της αυξάνεται συνεχώς ως „„lingua franca”. Η 
αγγλική αποτελεί τη ‘γλώσσα πρόσβασης στον κόσμο‟ (Alexiou, 2020).

 Η εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στην προσχολική ηλικία συνεισφέρει,  στην ολιστική 
ανάπτυξη των παιδιών.

 Τποστηρίζει τη διερευνητική και διαθεματική προσέγγιση και τον παιγνιώδη χαρακτήρα της 
μάθησης μέσα από δραστηριότητες που προάγουν την ανάπτυξη μεταγνωστικών
δεξιοτήτων

 Ανταποκρίνεται στις παιδαγωγικές αρχές του Νέου Προγράμματος πουδών του 
Νηπιαγωγείου, εμπλουτίζοντάς δημιουργικά (μεθοδολογικά και θεματικά). 

 Με την αγγλική γλώσσα υποστηρίζεται η γλωσσομάθεια και η πολυγλωσσία. Η 
πολυγλωσσία και η διαπολιτισμική κατανόηση στις ημέρες μας προωθείται από την ΕΕ. 

 την ενσωμάτωση της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο δίνεται  έμφαση στη χρήση της 
ως κώδικας επικοινωνίας και φορέας μηνυμάτων

 Δεν κάνουμε λόγο για ρητή διδασκαλία αλλά απόκτηση της αγγλικής, ως «παράγωγο 
προϊόν»  μιας διαδικασίας / Εστίαση στο νόημα, όχι στη δομή της γλώσσας

 Σα Αγγλικά δεν είναι ξεχωριστό μάθημα/διακριτό γνωστικό αντικείμενο αλλά 
ενσωματωμένα στο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου





ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ 

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Η ΦΟΛΙΚΗ 
ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ :
υμβάλλει στην 

αποτελεσματική 

εφαρμογή 

δραστηριοτήτων/ενισχύει 

τη συνεργασία μεταξύ 

εκπ/κών

Η ΚΑΛΗ 
ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ ΣΗ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ 

ΦΟΛΕΙΟΤ  με 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

(Γόνιμη υνεργασία –

επιβράβευση – θετική 

ανατροφοδότηση)

ΤΣΗΜΑΣΙΚΗ  
ΕΝΔΟΦΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΜΟΡΥΨΗ 

(έμφαση στην αλλαγή 

στάσεων-

πεποιθήσεων/κατανόηση 

της φιλοσοφίας και των 

αρχών)

ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ 

ΑΠΟ ΓΟΝΕΙ

(Γονεϊκή εμπλοκή)

ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΔΙΚΣΤΟΤ 

ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ 

ΜΕΣΑΞΤ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ & 

ΕΕ

ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΨΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ

στην ανάπτυξη της 

εκπαιδευτικής 

καινοτομίας

ΕΠΑΡΚΕΙ 

ΤΠΟΔΟΜΕ / 

ΤΛΙΚΟΣΕΦΝΙΚΗ 

ΤΠΟΔΟΜΗ

για την 

εφαρμογή της 

καινοτομίας



ΔΤΚΟΛΙΕ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΕΑΝ

ΔΤΚΟΛΙΕ 

που 

προέκυψαν ή 

ενδέχεται να 

προκύψουν

Μη αγαστή / ισότιμη 

συνεργασία μεταξύ 

εκπαιδευτικών ΠΕ 06 & 

ΠΕ60, με βάση το 

υποστηρικτικό μοντέλο

Η διαμόρφωση ωρολογίου 
προγράμματος /  

μετακινήσεις εκπαιδευτικών 
ΠΕ06 / κενά 

εκπαιδευτικών/αναγκαστικ
ά συνεχόμενο δίωρο σε 

νηπιαγωγεία

Έλλειψη εμπειρίας 

εκπ/κών ΠΕ06 και 

εξοικείωση-

προσαρμογή με το 

περιβάλλον του 

νηπιαγωγείου 

Η μη στελέχωση 

όλων των 

νηπιαγωγείων των 

Διευθύνσεων ΠΕ

Προβλήματα με 

γονείς / 

αμφισβήτηση

χεδιασμός μη 

κατάλληλων 

δραστηριοτήτων

Μη έγκαιρη 

τοποθέτηση 

εκπαιδευτικών 

στα Νηπιαγωγεία



ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΦΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΑΝ
• Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60

• Η καλή συνεργασία μεταξύ τους

• Ο διαμοιρασμός καλών πρακτικών μέσω κοινοτήτων μάθησης

• Η ύπαρξη ενός αποθετηρίου με παραδείγματα και υλικό

• Η καλή επικοινωνία με τους γονείς /γενικά με εμπλεκόμενους φορείς

• Η συστηματική έκθεση των παιδιών σε πλούσια ποιοτικά δεδομένα της 
γλώσσας. 



ΚΟΠΟ ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΨΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΨΓΕΙΟ

Γλωσσική 

ανάπτυξη νηπίων

Πολυγλωσσική

επίγνωση

Διαπολιτισμική 

επικοινωνία

Διαμόρφωση 

ταυτότητας ενεργού 

πολίτη σε μια 

σύγχρονη 

πολιτισμική 

κοινωνία



ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΟΦΟΙ
•Η εξοικείωση των μαθητών σε μια γλώσσα διαφορετική από τη δική τους,

•Η απόκτηση εκ μέρους των παιδιών θετικής στάσης απέναντι στη γλώσσα-στόχο (target
language) και, γενικότερα, απέναντι στις άλλες γλώσσες και τους άλλους πολιτισμούς. Η 
ανάπτυξη κινήτρων εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας (αλλά και άλλων γλωσσών), 

•Η καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων. // Η ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής 
προφορικού λόγου σε ένα κοινωνικά προσδιορισμένο πλαίσιο

•Η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και λειτουργίας σε ομάδες, μέσω της διδασκαλίας της 
ξένης γλώσσας / απόκτηση υπευθυνότητας & σεβασμού στους άλλους μέσα από τη συλλογική 
εργασία, 

• Η ευαισθητοποίηση/ συνειδητοποίηση της γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλότητας / Η 
καλλιέργεια διαγλωσσικού και διαπολιτισμικού ήθους επικοινωνίας, 

•Η αποδοχή καθολικών αξιών μέσω της ξένης γλώσσας (αναγνώριση της  διαφορετικότητας / 
απόρριψη ρατσιστικών στερεοτύπων / προώθηση της ισότητας / σεβασμός στην κοινωνική 
δικαιοσύνη  κ.ά.). 



ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΦΟΙ
1. Γλωσσικοί στόχοι

Καλλιέργεια δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου
(πρόσληψη και παραγωγή).

Ανάπτυξη λεξιλογίου / συστάδων λέξεων /γλωσσικής επίγνωσης στη
γλώσσα-στόχο

Διαμόρφωση των βάσεων για την περαιτέρω γλωσσομάθεια και την
πολυγλωσσία των παιδιών προετοιμάζοντας τους αυριανούς πολίτες του
κόσμου

2. Γνωστικοί στόχοι

Ανάπτυξη και καλλιέργεια των γνωστικών στρατηγικών εκμάθησης των 
παιδιών στη γλώσσα-στόχο.

 Καλλιέργεια μνήμης, επίλυσης προβλημάτων και των επαγωγικών 
μαθησιακών δεξιοτήτων (Alexiou 2005)



ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΟΦΟΙ
3. Κοινωνικο-συναισθηματικοί στόχοι

Καλλιέργεια της θετικής στάσης των παιδιών απέναντι στη γλώσσα-στόχο και
γενικότερα στις ξένες γλώσσες. Ανάπτυξη θετικής στάσης στο διαφορετικό.

Ανάπτυξη συνείδησης γλωσσικής και πολιτισμικής ποικιλομορφίας
πολυγλωσσική και διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση. Άνοιγμα στην πολυγλωσσία

Ανάπτυξη επικοινωνιακών και συνεργατικών δεξιοτήτων (συνεργασία των παιδιών
σε ομάδες και σε ζευγάρια), όπου αυτά: αναλαμβάνουν ρόλους, // εκφράζουν τα
συναισθήματα τους, //μαθαίνουν να εμπιστεύονται και να σέβονται το ένα το άλλο
για τη διεκπεραίωση των παιγνιωδών δραστηριοτήτων,// αλληλεπιδρούν μεταξύ
τους.

Ανάπτυξη της συναισθηματικής ευημερίας // Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης
των παιδιών // αίσθηση υπερηφάνειας σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο.

4. Κινητικοί στόχοι

 Ανάπτυξη και καλλιέργεια της κινητικότητας των παιδιών,

 Ανάπτυξη της εκφραστικής και δημιουργικής κίνησης μέσα από το πρόσωπο και
το σώμα.



ΟΥΕΛΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ 
ΓΛΨΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΨΓΕΙΟ

(ΥΕΚ - Σεύχος Β‟3311/26.07.2021, άρθρο 4, σ. 45058-9)

•γνωστικά,

•κοινωνικά, 

•πολιτισμικά, 

•ψυχο-συναισθηματικά,

•Γλωσσολογικά 



• Πηγή: Alexiou, T. (2020). „Introducing EFL in Preschools: Facts and Fictions‟. In Zoghbor, W. & Alexiou, T. (Eds.) Advancing 
English Language Education(σελ.58-72).Dubai, UAE: ZayedPublication.

• https://www.youtube.com/watch?v=zbhp7rE7L1o

https://www.youtube.com/watch?v=zbhp7rE7L1o


ΟΥΕΛΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ Ψ ΞΓγ
ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΑΓΨΓΗ

• Οι μαθητές οι οποίοι αρχίζουν να εκτίθενται από νωρίς στην ξένη γλώσσα, έχουν 
καλά μαθησιακά αποτελέσματα στην απόκτησή της και αποκτούν ευχέρεια 
στον προφορικό λόγο, με επιδόσεις στο φωνολογικό επίπεδο (σωστή προφορά 
και επιτονισμό), όταν εκτίθενται συστηματικά και ποιοτικά σε αυτή. 

• Η ξένη γλώσσα όχι μόνο δεν δυσχεραίνει την ανάπτυξη της πρώτης, αλλά 
αντίθετα την ενισχύει. Παρατηρείται μάλιστα  απόκτηση καλύτερης επίγνωσης 
τόσο της μητρικής όσο και της ξένης γλώσσας μακροπρόθεσμα, με εμβάθυνση 
στους μηχανισμούς λειτουργίας των δύο γλωσσικών συστημάτων και μέσω της 
σύγκρισης αυτών (λέξεων, ήχων, προφοράς), που τους επιτρέπει να 
αντιλαμβάνονται διαφορές και ομοιότητες.

• Δημιουργείται ένα πλαίσιο στο Νηπιαγωγείο, όπου τα αλλόγλωσσα και από άλλα 
πολιτισμικά περιβάλλοντα παιδιά θα μπορούν να αξιοποιήσουν το ιδιαίτερο 

πολιτισμικό τους κεφάλαιο. Η ξένη γλώσσα αποτελεί μια «γέφυρα» 
επικοινωνίας για αυτά με τα άλλα παιδιά





ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΠΕ06 & 60

Παράμετροι συνεργασίας μεταξύ 
εκπαιδευτικών ΠΕ06 και ΠΕ60



ΜΟΡΥΕ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΚΠ/ΚΨΝ ΠΕ06 & ΠΕ60 

• Άμεση (συνδιδασκαλία=2 εκπ/κοί στην ίδια 
τάξη)

• Έμμεση (πριν ή μετά το σχολικό ωράριο ή και 
κατά την περίοδο του σχεδιασμού των 
δραστηριοτήτων) 



ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΞΤ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ ΠΕ06 & ΠΕ60

• Η συνεργασία έχει κοινό στόχο/ βασίζεται σε κοινό όραμα

• Βασίζεται στην ιδέα της ισότητας αναφορικά με την αξία συνεισφοράς (που 
μπορεί να διαφέρει ως προς την ποσότητα και τη φύση)

• υνεπάγεται συνυπευθυνότητα:

• στη λήψη αποφάσεων ως προς τις δραστηριότητες  και 

• στα αποτελέσματά τους (θετικά ή αρνητικά)        αναδεικνύει την σημασία 
ανάπτυξης μιας κοινής οπτικής της συνεργασίας και μιας κοινής 
κατανόησης των ευθυνών

• Αναπτύσσει τις δεξιότητες επικοινωνίας εκπ/κών& δομεί σχέσεις 
εμπιστοσύνης με την επίτευξη των στόχων της συνεργασίας.



0ΥΕΛΗ ΣΗ ΓΟΝΙΜΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ

ΟΥΕΛΗ 

ΤΝΕΡΓΑΙΑ

ΧΤΦΟΛΟΓΙΚΑ & 
ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΙΚΑ 

ΟΥΕΛΗ
Μείωση άγχους

Μείωση ανταγωνισμού
Έλλειψη συναισθήματος 

απομόνωσης
Αίσθημα ασφάλειας κ.ά.

Αλληλοενημέρωση
Αλληλοϋποστήριξη
εκπ/κών

Μοίρασμα  

ευθύνης

Ανάπτυξη 
αρετών:

Αλληλοσεβασμός
Αλληλεγγύη κ.ά.

Διεύρυνση 

γνώσεων 

εκπαιδευτικών

Οδηγεί σε 

καλύτερα 

μαθησιακά 

αποτελέσματα

Αποτελεί πρότυπο 
μίμησης για τα 

παιδιά (ως προς τη 
συμπεριφορά / την 
οπτική τους για τη 

μάθηση) 

Θετική 
επίδραση 

στη 
σχολική 

κοινότητα 



ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΤΑΣΙΚΗ ΥΑΗ & ΕΠΙΜΟΡΥΨΗ
 Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 παρακολουθούν το πρόγραμμα της τάξης κατά τις διδακτικές ώρες 

που έχουν αναλάβει                           για σταδιακή εξοικείωση: 

• με τα παιδιά του Νηπιαγωγείου

• με το χώρο & το κλίμα του Νηπιαγωγείου

• το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου

• με τα διαθέσιμα μέσα και υλικά του Νηπιαγωγείου

 Οι εκπ/κοί ΠΕ06 συνεργάζονται με την Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου και τις/τους 
νηπιαγωγούς για: 

• α)να μελετήσουν τον προγραμματισμό του Νηπιαγωγείου και της τάξης (σύγκλιση πεδίων 
αξιοποίησης για δραστηριότητες), να ανταλλάξουν ιδέες, να μιλήσουν για τα ενδιαφέροντα 
των παιδιών, για οργάνωση κοινών δράσεων, επισκέψεων κ.ά.

• β) να παρατηρήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 
στην τάξη και 

• γ) να γνωρίσουν τις οικογένειές τους. (Ενημέρωση για τη φιλοσοφία, τους στόχους και το 
πλαίσιο εισαγωγής του προγράμματος & Οδηγίες)

• δ) να σχεδιάσουν και να οργανώσουν δημιουργικές δραστηριότητες στα αγγλικά, 
αναπτύσσοντας διδακτικά σενάρια (teaching readiness).



ΠΛΑΙΙΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΕΚΠ/ΚΨΝ ΠΕ06 & ΠΕ60 ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΨΗ ΚΑΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΕΑΝ
• 0

• Δημιουργεί το διδακτικό σενάριο & τις δραστηριότητες σύμφωνα με την προσήκουσα μεθοδολογία

• Εκπονεί το σενάριο & τις δραστηριότητες

• Εισάγει την επικοινωνιακή συνθήκη / Εμπλέκεται ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία

• υνδέει τις δραστηριότητες με εκείνες του Νηπιαγωγείου

• υμβάλλει στη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων

• Αξιοποιεί το σενάριο επεκτείνοντας τις δραστηριότητες του Νηπιαγωγείου 

•

• Ενημέρωση / υζήτηση για τον Προγραμματισμό του Νηπιαγωγείο (μαθησιακά πλαίσια ανάπτυξης 
δραστηριοτήτων, διδακτικοί στόχοι, διαδικασίες αξιολόγησης/ χεδιασμός διδακτικών σεναρίων / 
Διατύπωση προτάσεων για βελτίωση & ενσωμάτωση των προτάσεων  στο σχεδιασμό των 
δραστηριοτήτων.

• Διαμορφωτική αξιολόγηση μαθητών/-τριών (pοrtfolios, καταγραφές, τήρηση ημερολόγιου) –
υγκέντρωση τεκμηρίων 

• Επικοινωνία/υνεργασία με γονείς

• Οργάνωση εκδηλώσεων // Οργάνωση χώρου (Κέντρα μάθησης) Νηπιαγωγείου

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ06

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΕ06 & ΠΕ60

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ60



ΔΤΚΟΛΙΕ ΤΝΕΡΓΑΙΑ
Παράγοντες που δυσχεραίνουν μια συνεργασία:

Δυσκολίες 

συνεργασίας

Μη σαφής 
καθορισμός 

ρόλων

Διαφωνία και 
σύγχυση 

αναφορικά με τις 
αρμοδιότητες του 

ενός και του 
άλλου= θέματα 

εξουσίας

Απροθυμία για 
συνεργασία /Άρνηση 
κάποιων εκπ/κών να 
δεχτούν τις ιδέες άλλων  
(παρωχημένες αντιλήψεις 
πιο παλιών εκπ/κών προς 
τους νέους)

Έλλειψη επαρκούς 
διαθέσιμου 
χρόνου για λήψη 
αποφάσεων & 
λύση 
προβλημάτων



ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΕ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ

Ποιες παιδαγωγικές δεξιότητες πρέπει να 
έχει ένας εκπαιδευτικός ΠΕ06;

Ο/η εκπαιδευτικός ΠΕ06 θα πρέπει να διαθέτει 
ισχυρό παιδαγωγικό υπόβαθρο αλλά και 
υψηλό επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας



ΒΑΙΚΕ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΕ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ

Ο/Η εκπαιδευτικός θα ήταν καλό να διαθέτει τυπικές παιδαγωγικές δεξιότητες:

• Α) Οργάνωση του μαθήματος / Διαχείριση τάξης

• Β)Επικοινωνιακές δεξιότητες / Ενσυναίσθηση

• Γ) Πνεύμα Ομαδοσυνεργατικότητας

• Δ) Προσαρμοστικότητα / ευελιξία

• Ε) Καλλιέργεια κριτικού αναστοχασμού

• Σ) Χηφιακή εξοικείωση

• Ζ) Διαπολιτισμός (Η αναγνώριση της ισοτιμίας των 
πολιτισμών και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης).
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕ ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ
• Ενεργός-βιωματική μάθηση, 

• Διερευνητική /ανακαλυπτική μάθηση

• Παιγνιώδης μάθηση, 

• α) με τρόπο σύμφωνο με την ηλικία και τη γνωστική ανάπτυξη των παιδιών 

• β)  με σεβασμό στις ιδιομορφίες της πρώιμης παιδικής σκέψης και των 
αντίστοιχων συναισθημάτων  

• γ) με σεβασμό στον προσωπικό ρυθμό, στο προσωπικό στυλ μάθησης και 
τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών(Διαφοροποιημένη Παιδαγωγική)

& Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση (χήματα εργασίας: ομάδα-
τάξη, ατομικά, δυάδες, μικρές ομάδες. //Αρχικά γίνεται δοκιμή για
αλληλεπίδραση των παιδιών με συμπαίκτες/συνεργάτες τυχαία ή σκόπιμη
(από εκπαιδευτικό) // δημιουργία «σταθερών ομάδων» με συγκεκριμένη
σύνθεση που αλλάζει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα).

Σο παιδί βρίσκεται στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας



ΔΙΔΑΚΣΙΚΕ ΣΕΦΝΙΚΕ/ΠΡΟΕΓΓΙΕΙ
Τπάρχουν διάφορες μεθοδολογικές προσεγγίσεις και διδακτικές πρακτικές, 

π.χ.

• Λεξική Προσέγγιση (Lexical Approach)         σύνδεση της
σωματικής κίνησης με τη γλωσσική ανάπτυξη,

• Ολική Αισθητηριακή Κινητική Απόκριση ή υνολική Υυσική 
Απόκριση (Σotal Physical Response),

• Δραστηριοκεντρική Προσέγγιση (Task-Based Language 
Teaching),

• CLIL (Content Language Integrated Learning = Ολιστική
Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας) κ.λπ.



ΕΙΔΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΨΝ
• Παιχνίδια (Παιχνίδια ρόλων - Δραματοποίηση, μνήμης, αναγνώρισης, ανάδειξης 

ομοιότητας ή διαφοράς, παιγνίδια μίμησης, παιχνίδια με τη λογική των puzzles, κινητικά 
παιχνίδια κ.ά.) 

• Σραγούδια, ποιηματάκια και ρίμες, 

• Θέατρο/ Κουκλοθέατρο / Παντομίμα, 

• Φειροτεχνίες / κατασκευές

• Ζωγραφική, 

• Φορός & κίνηση

• Παραμύθια και ιστορίες κ.ά.

• Κινούμενα σχέδια (για φυσική, έμμεση, υποσυνείδητη έκθεση στη γλώσσα)

• Ελεύθερες συζητήσεις

 με πολλά & διάφορα οπτικοακουστικά ερεθίσματα / μέσα: flashcards /εικόνες / μαριονέτες / realia = 
πραγματικά αντικείμενα / ζάρια / ημερολόγια / έγχρωμοι μαρκαδόροι / παραμύθια / αυθεντικό ηχητικό υλικό

 με την αξιοποίηση των ιδιαίτερα αρεστών στα παιδιά νέων τεχνολογιών και ψηφιακών 
μέσων για τη σταδιακή ψηφιακή εξοικείωσή τους).                  Αναδυόμενος ψηφιακός 
γραμματισμός



ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΨΝ
• Οι δραστηριότητες, ως μαθησιακές εμπειρίες, θα πρέπει να:

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ

είναι παράλληλες με τις 

θεματικές του Νέου 

Προγράμματος πουδών 

του Νηπιαγωγείου

(Προαγωγή 
διαθεματικότητας)

λαμβάνουν υπόψη τα 

αναπτυξιακά 

χαρακτηριστικά των παιδιών 
της προσχολικής ηλικίας

παροτρύνουν την ενεργό 

αυθόρμητη συμμετοχή 

/εμπλοκή των παιδιών 
(στη μαθησιακή διαδικασία και στη 

χρήση της γλώσσας-στόχου για 

επικοινωνία)

έχουν σαφή μηνύματα 

και συγκεκριμένους 

γλωσσικούς –

επικοινωνιακούς 

ρεαλιστικούς στόχους 

αναπτύσσουν  εκτός 

από γλωσσικές,

συναισθηματικές, 

κοινωνικές, 

ψυχοκινητικές δεξιότητες

Δεν είναι ούτε πολύ 

σύντομες, 

αλλά ούτε και 

μακρόσυρτες, 

(για να κρατούν την 

προσοχή των μαθητών).

ικανοποιούν  

τους πολλαπλούς 

τύπους νοημοσύνης 

των παιδιών

καλλιεργούν την 

πολιτισμική 

επίγνωση



ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΨΝ
Κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των δραστηριοτήτων (Soft Clil scenarios) θα

πρέπει να δίνεται έμφαση σε:

• Δραστηριότητες που μειώνουν το συγκινησιακό φίλτρο
των μαθητών (Krashen,1985). Θα πρέπει να είναι
διασκεδαστικές, ευχάριστες, ελκυστικές και παιγνιώδεις

• Δραστηριότητες που προωθούν την αλληλόδραση
(Johnson &Johnson,1989) των παιδιών μεταξύ τους, με τους
εκπαιδευτικούς και το εποπτικό υλικό (και φυσικά με την
μασκότ/κούκλα)

• Δραστηριότητες που προσιδιάζουν σε καταστάσεις
καθημερινότητας / αυθεντικής επικοινωνίας και
δημιουργούν συνδέσεις με τις καθημερινές εμπειρίες
των παιδιών και την πραγματική ζωή (Tomlinson, 2011).

• Δραστηριότητες που αντιμετωπίζουν τη γνώση ως ενιαία



Εικόνα: https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fmscottdurazo%2Fpersona-
dolls%2F&psig=AOvVaw3jYVcQKtzVEH4VftDFZkxh&ust=1633248383650000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCMDF2Muiq_MCFQAAAAAdAAAAABAe



Η ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΝΌ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΤ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ

Η ύπαρξη ενός πολυτροπικού και πολυαισθητηριακού περιβάλλοντος στο
σύγχρονο Νηπιαγωγείο, όπου γίνεται χρήση εμπλουτισμένων
δραστηριοτήτων

αφυπνίζει τη δημιουργική έκφραση των παιδιών, (τόσο λεκτικά όσο και 
μέσα από την κίνηση, εξωλεκτικά)

δίνει ώθηση στη φαντασία τους και προάγει την έκφραση, 

δημιουργεί ένα ευχάριστο, υποστηρικτικό, θετικά παιδαγωγικό περιβάλλον 
μάθησης, όπου τα παιδιά θα νοιώθουν ασφάλεια, εμπιστοσύνη, 
ενθάρρυνση, αναγνώριση, αποδοχή, αυτοπεποίθηση και αλληλοσεβασμό) 
– Αποφορτίζει τα παιδιά με παιγνίδια, τραγούδια και άλλες βιωματικές 
δράσεις

συμβάλλει στη διέγερση του ενδιαφέροντος των παιδιών για την απόκτηση 
λεξιλογίου στην ξένη γλώσσα και βασικών δεξιοτήτων.



Η ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΝΌ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΤ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ

Η ύπαρξη ενός πολυτροπικού και πολυαισθητηριακού μαθησιακού
πλαισίου στο Νηπιαγωγείο

• λαμβάνει υπόψη τις ατομικές ανάγκες των μαθητών και διευκολύνει 
τα διαφορετικά στυλ μάθησης των μαθητών

• δίνει δυνατότητα στα παιδιά για διερεύνηση και αλληλεπίδραση (με 
συνομήλικους, εκπαιδευτικούς και μαθησιακό υλικό /κούκλα).

• καλλιεργεί τις γνωστικές, μεταγνωστικές και κοινωνικές τους
δεξιότητες ενώ κάνει τα παιδιά να πειραματίζονται με τη γλώσσα (με
τη χρήση λέξεων και φράσεων, τραγουδιών, ποιημάτων
κ.ά.)(Krashen,1999).

• Βοηθά αποτελεσματικά τα παιδιά να εξοικειωθούν με τη ξένη
γλώσσα ευκολότερα



Η ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΝΌ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΤ 
ΜΑΘΗΙΑΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ

• ε ένα πολυτροπικό και πολυαισθητηριακό περιβάλλον τα  παιδιά (Ισαάκ 
Παπαδόπουλος, 2021)

Πολυτροπικό

περιβάλλον

Εξερευνούν

(το χώρο, τις 

καρτέλες, κ.ά.)

πειραματίζονται

δρουν

εκφράζονται

Αλληλεπιδρούν Αποφορτίζονται



ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΡΨΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
• Σα παιδιά από 4 - 7 ετών βρίσκονται στο στάδιο της αυθόρμητης σκέψης  κέψη

εμπειρική & απόλυτα συγκεκριμένη.(Piaget)

• Δυσκολεύονται συχνά να κατανοήσουν την οπτική του άλλου /είναι εγωκεντρικά 
(εγωκεντρισμός - μειωμένος σε σχέση με το στάδιο της προεννοιολογικής σκέψης)

• υγχέουν μεταξύ φαινομένου και πραγματικότητας

• Δυσκολεύονται στο συλλογισμό αιτίου-αιτιατού. Η αιτιολόγηση και η εξήγηση λείπει καθώς η 
παιδική σκέψη είναι δομημένη με εικόνες παρά με λέξεις.

• Σα παιδιά έχουν την τάση να εστιάζουν σε επιμέρους διαστάσεις ενός αντικειμένου ή
προβλήματος (επικέντρωση). 

• Δεν εστιάζουν την προσοχή τους εύκολα για πολλή ώρα απαιτείται ποικιλία και εναλλαγή 
δραστηριοτήτων για να μη βαριούνται τα παιδιά ή να εμφανίζουν σημάδια κόπωσης.

• Έχουν μεταπτώσεις καθώς δεν έχουν ωριμάσει ψυχολογικά

• Είναι στη φάση ανακάλυψης του κόσμου γύρω τους

• Αναπτύσσουν σε καθημερινή βάση «ιδέες» για το φυσικό κόσμο(π.χ. ιδιότητες αντικειμένων, 
βαρύτητα, κ.ά.) / για τον τρόπο που η ψυχική κατάσταση συνδέεται με τη συμπεριφορά / για 
βιολογικές διεργασίες (Πρεντέρη, 2020)



ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 
ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

 ενθουσιάζονται να μαθαίνουν νέα πράγματα, να αποκτούν νέες εμπειρίες 

 έχουν έντονα ανεπτυγμένη φαντασία & περιέργεια

 είναι καταπληκτικοί μίμοι, (καλό για τον γλωσσικό μιμητισμό) 

 δεν έχουν υπερβολικές αναστολές να προφέρουν και γενικότερα να συμμετέχουν από το 
φόβο κάποιου πιθανού λάθους, 

 τους αρέσει να υποδύονται ρόλους, 

 είναι πρόθυμα να επαναλαμβάνουν (Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν ευκαιρίες για συχνές 
επαναλήψεις)

 επιδεικνύουν σημαντικές ικανότητες στην επίλυση προβλημάτων και επικοινωνίας,

 διαθέτουν δημιουργικότητα, 

 δείχνουν ενδιαφέρον για «εικόνα» και «ήχο»,

 αγαπούν την κίνηση μέσα και έξω από την τάξη /είναι υπερδραστήρια

 Μαθαίνουν να συναναστρέφονται με τους άλλους



ΣΑΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

• Διερεύνηση ενδεχόμενης προϋπάρχουσας γνώσης των
παιδιών στη γλώσσα-στόχο (γλωσσικές εκφράσεις που
έχουν ξανακούσει οι μαθητές, π.χ. ταμπέλες, πινακίδες
κ.ά.)

• χεδιασμός του μαθησιακού υλικού των θεματικών
ενοτήτων της διδακτικής παρέμβασης

• Εφαρμογή της διαδικασίας μάθησης

τάδια υλοποίησης των θεματικών ενοτήτων

• Αξιολόγηση και η αποτίμηση της διαδικασίας των
διδακτικών παρεμβάσεων



Διαγραμματική παρουσίαση της πορείας των διδακτικών παρεμβάσεων
1. Προστάδιο

• Προβολή οπτικοακουστικού υλικού στον Η/Τ μέσω προγράμματος power point ή χρήση εικόνων (flashcards) 
κ.ά. για προετοιμασία των μικρών μαθητών σχετικά με τη θεματολογία

• Προϊδεασμός για λεξιλόγιο

• Ενεργοποίηση προϋπάρχουσας γνώσης

• Ενεργοποίηση κινήτρων και ενδιαφέροντος

2. Κύριο στάδιο

• ύνδεση με τη νέα γνώση

• Δημιουργικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες (ζωγραφική, κατασκευές/παζλ, παιχνίδια 
ρόλων/δραματοποίηση, παντομίμα, μουσική και τραγούδια)

• Εξάσκηση νέων λέξεων/γλωσσικών δομών / Λειτουργική χρήση της γλώσσας – στόχου (Brown, 2000)

• Ομαδικές και συνεργατικές δραστηριότητες

3. Μεταστάδιο

• Μεταφορά της νέας γνώσης σε κινητικές δραστηριότητες σε ομάδες ή σε ζευγάρια

•Ανακύκλωση νέου λεξιλογίου/γλωσσικών δομών

• Αποφόρτιση από τα προηγούμενα στάδια



ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΣΨΝ
Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 σε συνεργασία με τους/τις εκπαιδευτικούς ΠΕ60 συλλέγουν τεκμήρια

προόδου για τη μαθησιακή πορεία για την αποτύπωση της προόδου των μαθητών

 Παρατηρούν – καταγράφουν το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την πρόοδο της εξοικείωσης
των παιδιών με την αγγλική γλώσσα

 τηρούν ημερολόγιο, ως εργαλείο ποιοτικής αξιολόγησης, που προάγει και τη συνεργασία.

 τηρούν Portfolio (Ατομικός Υάκελος Προόδου μαθητή): συμβατός / ηλεκτρονικός
(εργασίες μαθητών, φωτογραφίες, ψηφιακά αρχεία κ.ά.) / Θετικές αξιολογήσεις(έπαινος
για τη λεκτική και μη συμβολή των παιδιών στην αλληλεπίδραση).

Η αξιολόγηση της προόδου των παιδιών είναι συνεχής / διαμορφωτική /
περιγραφική (αναφέρεται στη διαδικασία της μάθησης)

• το επίπεδο κατανόησης του βασικού λεξιλογίου, που παρουσιάστηκε από τον/την εκπαιδευτικό
αγγλικής γλώσσας

• τη δυνατότητα των παιδιών για παραγωγή προφορικού λόγου,

• την ενεργό εμπλοκή – συμμετοχή των παιδιών καθ` όλη τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας και
στον εντοπισμό των όποιων μεταβολών συντελούνται σε επίπεδο γνωσιακό, κοινωνικό κ.λπ.

Σα ίδια τα παιδιά εμπλέκονται σε μια διαδικασία αναστοχασμού για βελτίωση και ανάπτυξη
μεταγνωστικών δεξιοτήτων (μαθαίνω πως να μαθαίνω).



ΑΝΑΣΟΦΑΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ
Για την αποτελεσματικότητα και την ισχυροποίηση της συνεργασίας θα ήταν χρήσιμο ο 

αναστοχασμός των εκπαιδευτικών να κινηθεί στους εξής άξονες:

Α) Ση διδακτική πρακτική

 Εκπληρώθηκαν οι διδακτικοί στόχοι που τέθηκαν;

 Κατανόησαν οι μαθητές το στόχο κάθε δραστηριότητας;

 Πόσο αποτελεσματικά ήταν τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν;

 Αντιμετωπίστηκαν οι διαφορετικές ανάγκες των παιδιών; / Με ποιο τρόπο;

 Οι δραστηριότητες ήταν διασκεδαστικές και ευχάριστες για τους μαθητές; κ.ά.

Β) Σον «παράγοντα μαθητή»

 Σο ενδιαφέρον και η συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες υπήρξαν 
ικανοποιητικά;,

 Ποιοι μαθητές και σε τί δυσκολεύτηκαν πιο πολύ;

 Σι άρεσε περισσότερο στους μαθητές; 

 Σι δεν πήγε καλά; / Ποιες βελτιώσεις θα μπορούσαν να γίνουν; κ.ά.



ΑΝΑΣΟΦΑΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΨΝ
• Γ) υνολική αποτίμηση του μαθήματος

Η εστίαση των εκπαιδευτικών σε αυτό τον άξονα γίνεται:

• στα δείγματα γενικότερης καλλιέργειας και ανάπτυξης δεξιοτήτων των παιδιών, 

• σε ευρύτερες διαθέσεις και συμπεριφορές και από τη μεριά του εκπαιδευτικού αλλά 
και από τη μεριά των μαθητών.

Γενικότερα γίνεται συζήτηση σχετικά με:

 Σην ικανοποίηση των στόχων που τέθηκαν

 Σην ανταπόκριση των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία

 Σην αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών

 Σην επιτυχή ή μη εφαρμογή/απήχηση του προγράμματος 

Διατυπώνονται προτάσεις για βελτίωση του σχεδιασμού του προγράμματος



ΦΡΗΙΜΟΙ ΤΝΔΕΜΟΙ
• ΙΕΠ – ΕΑΝ

• https://elearning.iep.edu.gr/study/enrol/index.php?id=511

• Ιστοσελίδα του 4ου ΠΕΚΕ Αττικής  - ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΨΑ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

• https://blogs.sch.gr/4pekesat/nipiagogeio/

• Blog στο ΠΔ

• https://blogs.sch.gr/andrimaria/

• υνεργατική κοινότητα μάθησης «‘ΠΕ60 & ΠΕ06’ – Μαθαίνουμε μαζί» Αγγλικά στο 
Νηπιαγωγείο: Κυψέλη συνεργασίας νηπιαγωγών και εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας

• https://e-me.edu.gr/groups/PE60-PE06-english-kindergarten

• «Η ΧΗΥΙΑΚΗ ΜΟΤ ΣΑΞΗ ΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ» – ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΨΑ ΜΕ ΦΡΗΙΜΕ 
ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΣΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΑΕΨ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (τον Οδηγό θα βρείτε χρήσιμα sites για πολλά 
ψηφιακά εργαλεία σχετικά με  τη ψηφιακή αφήγηση, τη ψηφιακή τέχνη,  εικόνες/χαρακτήρες που 
μιλούν, virtual tours, video games κ.λπ.)

• https://issuu.com/mariandrits/docs/_______________________________-__________________

• «ΕΙΑΓΨΓΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΨΑ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ» Άρθρο στο Περιοδικό «Θεωρία και Έρευνα 
στις Επιστήμες της Αγωγής», Σεύχος 59, επτέμβριος 2020

• http://periodiko.inpatra.gr/issue/issue59/mobile/index.html#p=24
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• Εικ.: http://dim-lagin.thess.sch.gr/?cat=1

• https://ampa.lifo.gr/zoi/ti-tha-rotiso-ston-daskalo-toy-paidioy-moy/

https://www.pngkey.com/detail/u2w7w7w7o0q8e6q8_parents-and-teachers-cartoon/
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ΟΥΕΛΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΦΟΛΕΙΟΤ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Η οικοσυστημική προσέγγιση παρέχει πολλαπλά οφέλη για

• τους ΓΟΝΕΙ

• τα ΠΑΙΔΙΑ 

• τους/τις ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

• Εικόνα: https://gr.depositphotos.com/stock-photos/%CF %87%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%8D%CE%B C%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC.html



ΟΥΕΛΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ για ΓΟΝΕΙ

ΟΥΕΛΗ

ΓΟΝΕΙ

Καλύτερη κατανόηση των 

εκπαιδευτικών πρακτικών

Απόκτηση δεξιοτήτων για 

την υποστήριξη των 

προσπαθειών των παιδιών 

τους  & την ενθάρρυνσή 

τους στην εκτέλεση των 

σχολικών τους καθηκόντων 

Ανταλλαγή απόψεων και 
βοήθειας για την επίλυση 

προβλημάτων συμπεριφοράς 
των παιδιών

(στο πλαίσιο καλλιέργειας μιας
υγιούς και αμοιβαίας σχέσης
συνεργασίας & διαλόγου με
κοινούς στόχους)

Βελτίωση της επικοινωνίας –
Δόμηση/ενδυνάμωση σχέσεων 
εμπιστοσύνης μεταξύ γονέων-

εκπαιδευτικών –
Θετική αλληλεπίδραση

Καθοδήγηση για την 
ενδυνάμωση και τον 
εμπλουτισμό του ρόλου τους.          
Ενίσχυση της εκτίμησης και της 
ικανοποίησης από τη 
συνεργασία με το σχολείο, 
αλλά και αίσθηση της 
αποτελεσματικότητάς τους ως 
προς την άσκηση του γονεϊκού
τους ρόλου. 

(Μυλωνάκου-Κεκέ 2009: 414-

415).

Καλύτερη αξιοποίηση 

καθημερινών καταστάσεων

Τιοθέτηση θετικών στάσεων και 
συμπεριφορών στο σχολικό 

πλαίσιο – μετριασμός των 
εντάσεων σχολείου-οικογένειας

υμβολή στην ενίσχυση του 

κινήτρου των παιδιών για την 

απόκτηση της ξένης 

γλώσσας

υνεργασία γονιών & παιδιών 
για τις δραστηριότητες που 
γίνονται στο σπίτι-βελτίωση 

αλληλεπίδρασης



ΟΥΕΛΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ για ΓΟΝΕΙ

ΟΥΕΛΗ

Κατανόηση των αρχών και της 

φιλοσοφίας του καινοτόμου 

προγράμματος ενσωμάτωσης 

της Αγγλικής στο Νηπιαγωγείο 

(ΕΑΝ)

Ενημέρωση των γονιών για τα  

πολλαπλά οφέλη του  ΕΑΝ 
(γνωστικά, κοινωνικά, πολιτισμικά, 

ψυχοσυναισθηματικά και 

γλωσσολογικά ) -

Αναγνώριση των πλεονεκτημάτων 

της εκμάθησης ξένων γλωσσών σε 

μικρή ηλικία

Επίτευξη των στόχων του ΕΑΝ:

Η γλωσσική και η ολόπλευρη 

ανάπτυξη των νηπίων για την 

ενίσχυση της πολυγλωσσικής

επίγνωσης  και της διαπολιτισμικής 
επικοινωνίας με σκοπό τη 

διαμόρφωση του ενεργού πολίτη στη 

σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία.

Διευκόλυνση της μαθησιακής 
διαδικασίας με τη συνειδητοποίηση 

των γονιών ότι η επιτυχία υλοποίησης 

του καινοτόμου προγράμματος ΕΑΝ 

συνδέεται με το ενδιαφέρον τους για 
την  ενεργό συμμετοχή και τη γόνιμη 

συνεργασία τους με τους/τις εκπ/κούς

ΠΕ06 και ΠΕ60.              



ΟΥΕΛΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ για ΠΑΙΔΙΑ

Η γονεϊκή εμπλοκή οδηγεί σε:

Ενίσχυση σχολικών 

επιδόσεων 
(κυρίως παιδιών από ευάλωτες 

κοινωνικά ομάδες & με 

διαφορετική πολιτισμική 

ταυτότητα) 

Ενίσχυση θετικής 

στάσης για τη μάθηση

Αίσθημα ασφάλειας-

ελευθερία έκφρασης 

συναισθημάτων

Διευκόλυνση 

προσαρμογής στην 

εκπαιδευτική 

διαδικασία

Περιορισμός των 

ανεπιθύμητων 

συμπεριφορών-

ηθική ανάπτυξη

Αύξηση της 

αυτοπεποίθησης –

βελτίωση της 

κοινωνικότητας

ΠΑΙΔΙΑ

Ενίσχυση  των 

δεξιοτήτων



ΟΥΕΛΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ για ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ

Γνωριμία με το 

κοινωνικοπολιτισμικό

περιβάλλον των μαθητών/-

τριών

Γνωριμία με τις 

οικογενειακές πρακτικές 

των μαθητών/-τριών

Απόκτηση/Αύξηση του 

σεβασμού & της εμπιστοσύνης 

των γονέων - Ενίσχυση του 

ηθικού των εκπαιδευτικών & 
Τποστήριξη του εκπ/κού έργου

Αναγνώριση της επιστημονικής 

κατάρτισης και επαγγελματικής 

επάρκειας των εκπαιδευτικών
(Hornby, 2011, Prior & Gerard, 

2007)

Αξιοποίηση των πληροφοριών για τους 

μαθητές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα-

Προσαρμογή της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας στις ανάγκες των μαθητών

Εικ.: https://v erbolirical.wordpress.com/tutoria-3-las-

creencias-y-costumbres-reflejo-de-lo-que-llega-a-la-
sociedad-a-trav es-de-los-cuentos/



ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΦΟΛΕΙΟΤ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Προάγει τα μαθησιακά 

αποτελέσματα των 

παιδιών/βελτιώνει 

σχολική επίδοση των 

παιδιών 
μέσα από:

 την αύξηση του βαθμού 
συμμετοχής των παιδιών και 

ενδιαφέροντος στην τάξη,
&

 την υπευθυνότητα στην 
ολοκλήρωση των 

δραστηριοτήτων στο σπίτι
υντελεί στη στην ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας των 
προσπαθειών εκπαιδευτικών και 

γονιών για να βοηθήσουν τα παιδιά να 
αξιοποιήσουν τις ικανότητές τους & να 

ενισχύσουν τη σωματική, ψυχική, 
συναισθηματική τους ανάπτυξη

Βοηθά  γονείς και 

εκπαιδευτικούς να 

ανταποκριθούν 

καλύτερα στους 

πολλαπλούς τους 

ρόλους 

Προλαμβάνει και 

αντιμετωπίζει τις 

δυσκολίες 

προσαρμογής των 
παιδιών

Ενισχύσει τη δυναμική 

των πλαισίων

(Πρεντέρη & Πετρόγιαννης, 2007)

Διαμορφώνει κλίμα 

αλληλοσεβασμού και 

σχέσεις αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης





Εικόνα: https://momlovesbest.com/choosing-a-preschool
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ
• Εισαγωγή της Αγγλικής στο νηπιαγωγείο (ΕΑΝ) (2021) - Πρόγραμμα επιμόρφωσης ΕΕ 

ΠΕ60 & ΠΕ06 - 1η σύγχρονη συνεδρία - Το πρόγραμμα ΕΑΝ ως εκπαιδευτική καινοτομία –
ΕΚΠΑ - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)» με 
κωδικό ΟΠ (MIS) 5093563. Τποέργο 2 «ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΣΕΛΕΦΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΕ06 ΚΑΙΠΕ60 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΕ60 ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΙΑΓΩΓΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΣΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ». 

• «ΕΑΝ: υνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών». Εισαγωγή της Αγγλικής στο νηπιαγωγείο (ΕΑΝ) 
(2021)- Πρόγραμμα επιμόρφωσης ΕΕ ΠΕ60 & ΠΕ06 - 2η ασύγχρονη συνεδρία - Το «κλειδί» 
για την επιτυχημένη εφαρμογή του. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας 
στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)» με κωδικό ΟΠ (MIS) 5093563. Τποέργο 2 «ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΣΕΛΕΦΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΕ06 ΚΑΙΠΕ60 ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΕ60 ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
ΕΙΑΓΩΓΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ». 

• «Σρόποι συνεργασίας και επικοινωνίας εκπαιδευτικών με τους γονείς και κηδεμόνες» -
Εισαγωγή της Αγγλικής στο νηπιαγωγείο (ΕΑΝ) – (2021) - Πρόγραμμα επιμόρφωσης ΕΕ 
ΠΕ60 & ΠΕ06 - 2η ασύγχρονη συνεδρία. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Εισαγωγή της Αγγλικής 
Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ)» με κωδικό ΟΠ (MIS) 5093563. Τποέργο 2 «ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ ΣΕΛΕΦΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΠΕ06 ΚΑΙΠΕ60 ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΕ60 ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΙΑΓΩΓΗ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ». 


