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κ. Σοφία Ηαχαράκθ
Γενικι Γραμματζα
Εκπαίδευςθσ
και
κ. Αναςταςία Γκίκα.

Α’/κμιασ,
Ειδικισ

Β’/κμιασ
Αγωγισ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΣΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΤΠΟΤΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ
Θζςεισ και προτάςεισ τησ Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε για τη διδαςκαλία τησ αγγλικήσ γλώςςασ ςτο Νηπιαγωγείο
Αξιότιμθ Κυρία Υπουργζ,
Σκοπόσ του παρόντοσ υπομνιματοσ είναι να ςασ γνωςτοποιιςουμε τισ κζςεισ και τισ προτάςεισ τθσ
Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τθ διδαςκαλία τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςτο Νθπιαγωγείο με αφορμι τισ
εξαγγελίεσ του ΥΠΑΙΘ για τθν ειςαγωγι του μακιματοσ τθσ Αγγλικισ ςτο Νθπιαγωγείο.
Σε ςυνζχεια προθγοφμενων υπομνθμάτων τθσ Ζνωςισ μασ (τα οποία ςασ ζχουμε κοινοποιιςει) όπου
τονίηεται θ αναγκαιότθτα, θ αξία και ο ρόλοσ του μακιματοσ τθσ Αγγλικισ ςτο δθμόςιο ςχολείο, ςε όλεσ
τισ βακμίδεσ, κα κζλαμε να υποςτθρίξουμε τθν ειςαγωγι του μακιματοσ ςτο Νθπιαγωγείο κακϊσ ζρευνεσ
καταδεικνφουν τθ νθπιακι θλικία ωσ γόνιμο ζδαφοσ για τθν γλωςςικι ανάπτυξθ όχι μόνο τθσ μθτρικισ
αλλά και μιασ δεφτερθσ ι ακόμα και μιασ ξζνθσ γλϊςςασ τονίηοντασ ταυτόχρονα ότι όςο πιο νωρίσ τα
παιδιά ζρχονται ςε επαφι με τισ ξζνεσ γλϊςςεσ τόςο πιο ουςιαςτικι είναι θ κατάκτθςι τουσ. Περαιτζρω,
μελζτεσ αποδεικνφουν ότι τα νιπια διακζτουν τεράςτιο δυναμικό εκμάκθςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ αρκεί να
γίνεται με το ςωςτό τρόπο όςον αφορά το περιεχόμενο, τθ μζκοδο διδαςκαλίασ και τα προςδοκϊμενα
αποτελζςματα.
Για τθν αποτελεςματικι ειςαγωγι του μακιματοσ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ ςτο Νθπιαγωγείο κεωροφμε ότι
κα πρζπει να πλθροφνται οριςμζνα κριτιρια, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ δομι του δθμόςιου Νθπιαγωγείου,
τισ ανάγκεσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ θλικιακισ ομάδασ και τισ/τουσ εκπαιδευτικοφσ οι οποίεσ/οι κα κλθκοφν να
εφαρμόςουν το πρόγραμμα διδαςκαλίασ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ.
Θ ΠΕΚΑΔΕ προτείνει:



Θ επαφι των μακθτϊν/-τριϊν του Νθπιαγωγείου με τα Αγγλικά κα πρζπει να γίνεται με τρόπο
που να ςυνάδει με τθν θλικία τουσ και τθν γνωςτικι τουσ ανάπτυξθ και να βαςίηεται ςτισ αρχζσ
τθσ βιωματικισ, τθσ ςυνεργατικισ, τθσ διερευνθτικισ και τθσ παιγνιϊδουσ μάκθςθσ και με τθν
εφαρμογι μιασ μεκοδολογίασ που ςυνδυάηει τθν παροχι πλαιςίου για αυκεντικι επικοινωνία,
τθν ζκκεςθ ςτθ ξζνθ γλϊςςα και τθ δυνατότθτα για ενεργό μάκθςθ.



Θ διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ ςτο Νθπιαγωγείο να πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργατικισ
διδαςκαλίασ των εκπαιδευτικϊν ΠΕ06 και ΠΕ60 και με τθν εφαρμογι ενόσ προγράμματοσ που να
υλοποιεί και να εμπλουτίηει τουσ ςτόχουσ του Προγράμματοσ Σπουδϊν του Νθπιαγωγείου.



Σκοπόσ του προγράμματοσ κα είναι να γίνει θ ξζνθ γλϊςςα μζροσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ
ςτο Νθπιαγωγείο. Στο πλαίςιο τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ του προγράμματοσ αυτοφ, κα μποροφςε
να διερευνθκεί θ εφαρμογι κατάλλθλου τφπου προγράμματοσ CLIL, με το οποίο κα γίνεται
ειςαγωγι και επεξεργαςία των κεματικϊν ενοτιτων του Νθπιαγωγείου μζςω τθσ Αγγλικισ.
Ενδεικτικά αναφζρουμε διάφορεσ τεχνικζσ CLIL όπωσ καταςκευζσ, παιγνίδια, τραγοφδια, chants,
rhymes, παραμφκια και κουκλοκζατρο, οι οποίεσ μποροφν να εφαρμοςτοφν αξιοποιϊντασ τθν
τεχνολογία και τα εποπτικά μζςα των Νθπιαγωγείων κακϊσ και τα απαραίτθτα realia.



Θ ωσ άνω καινοτομία προχποκζτει τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ αποκλειςτικά από
εκπαιδευτικοφσ ΠΕ06, πτυχιοφχουσ Αγγλικισ Γλϊςςασ και Φιλολογίασ, που γνωρίηουν τθ
μεκοδολογία διδαςκαλίασ τθσ Αγγλικισ ωσ δεφτερθσ ι ξζνθσ γλϊςςασ, με τθν υποςτιριξθ και τθ
ςυνδρομι των εκπαιδευτικϊν ΠΕ60 που γνωρίηουν τισ ιδιαιτερότθτεσ των νθπίων και τθ
μεκοδολογία τθσ διδαςκαλίασ ςτθν προςχολικι θλικία.



Ταυτόχρονθ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ΠΕ06 και ΠΕ60 που κα κλθκοφν να διδάξουν και να
υποςτθρίξουν αντίςτοιχα το μάκθμα τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ ςτο Νθπιαγωγείο.



Δθμιουργία κατάλλθλου οπτικοαουςτικοφ διδακτικοφ υλικοφ ι προςαρμογι μζρουσ του υλικοφ
του ΠΕΑΠ για τθν Α’ και Β’ Δθμοτικοφ ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ εξάςκθςθ του προφορικοφ λόγου
μόνο μζςα από παιγνιϊδεισ δραςτθριότθτεσ που ςκοπό κα ζχουν τθν εξοικείωςθ των μικρϊν
παιδιϊν με τθν ξζνθ γλϊςςα χωρίσ να «ςχολειοποιείται» το Νθπιαγωγείο.



Αφξθςθ των ωρϊν τθσ διδαςκαλίασ τθσ Αγγλικισ ςτθν Α’ και Β’ τάξθ του Δθμοτικοφ από μία ςε
δφο ϊρεσ τθν εβδομάδα ϊςτε και θ μετάβαςθ των νθπίων ςτο Δθμοτικό να γίνεται ομαλά αλλά
και να επιτυγχάνονται οι ςτόχοι του ΠΕΑΠ.

Σασ ευχαριςτοφμε κερμά για τθν προςοχι ςασ και ευελπιςτοφμε να δεχτείτε να μασ ςυναντιςετε για να
ςυηθτιςουμε τισ προτάςεισ όχι μόνο για τθν ειςαγωγι τθσ Αγγλικισ ςτο Νθπιαγωγείο αλλά και για τθ
βελτίωςθ και αναβάκμιςθ τθσ διδαςκαλίασ/εκμάκθςθσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςτο δθμόςιο ςχολείο.
Με Εκτίμθςθ,
Για το Δ.Σ. τθσ Π.Ε.Κ.Α.Δ.Ε.

Ο Πρόεδροσ
Δθμιτριοσ Παπαδάκθσ

Θ Ειδ. Γραμματζασ
Νίνα Χαριτάτου

