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Αλαθνίλσζε 
 

Με ηελ εγθύθιην Φ8/47901/ΓΔ4/22-04-2020 ηνπ Τ.ΠΑΘ.Θ. θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Γεληθήο Γξακκαηέα, 

δηαβηβάδνληαη νδεγίεο γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εμ Απνζηάζεσο Εθπαίδεπζεο κε ηε ύγρξνλε 

Μέζνδν Δηδαζθαιίαο ζηα Νεπηαγσγεία, ηα νπνία κπνξνύλ λα εθαξκόδνληαη, θαηά ηελ πεξίνδν αλαζηνιήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ καζεκάησλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πξνο όθεινο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ, παξάιιεια κε ηελ 

Αζύγρξνλε. 
Σνλίδνπκε, γηα κηα αθόκα θνξά, όηη ε δηαδηθαζία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, ζύκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηνπ Τ.ΠΑΙ.Θ., πινπνηείηαη από θάζε εθπαηδεπηηθό είηε κε ζύγρξνλεο είηε κε αζύγρξνλεο κεζόδνπο 

δηδαζθαιίαο είηε ζπλδπαζηηθά.  

αθέζηαηα, από ηα παξαπάλσ, πξνθύπηεη όηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηόηεηα επηινγήο, ηεο πην 

πξόζθνξεο ζε απηνύο κεζόδνπ, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο, ε νπνία είλαη έλα 

εξγαιείν γηα λα δηαηεξήζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο καο ηελ επαθή ηνπο κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηηο 

έθηαθηεο ζπλζήθεο πνπ βηώλεη ε ρώξα καο, ρσξίο, όκσο, ζε θακηά πεξίπησζε, λα απνζθνπεί ζην λα 

ππνθαηαζηήζεη ηε δηα δώζεο εθπαίδεπζε. 

ρεηηθά κε ηελ ππνρξέσζε ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο/ηηο 

πληνληζηέο/ζηξηεο Εθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο θαη 

ηηο νδεγίεο ηνπ Τ.ΠΑΘ.Θ., νη ζπλαληήζεηο απηέο έρνπλ σο ζηόρν ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηόηεηα, εθόζνλ ην θξίλνπλ 

απαξαίηεην, λα απεπζύλνληαη ζηνλ/ζηελ πληνληζηή/ηξηα Εθπαηδεπηηθνύ Έξγνπ γηα ζέκαηα ηα νπνία αθνξνύλ 

ζηελ ππνζηήξημε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. 

ην πνιπλνκνζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πνπ ηέζεθε ζε δηαβνύιεπζε πξνβιέπεηαη ε πηινηηθή 

εθαξκνγή ελαζρόιεζεο καζεηώλ λεπηαγσγείσλ κε ηελ αγγιηθή γιώζζα κέζσ δξαζηεξηνηήησλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη καζεηέο αιιειεπηδξνύλ κε εθπαηδεπηηθό ΠΕ06-Αγγιηθήο γιώζζαο, παξνπζία ηεο/ηνπ 

λεπηαγσγνύ. Με ππνπξγηθή απόθαζε νξίδνληαη ε ρξνληθή δηάξθεηα εθαξκνγήο ηεο πηινηηθήο δξάζεο, ε 

δηάξθεηα ελαζρόιεζεο ησλ καζεηώλ κε ηελ αγγιηθή γιώζζα, ν αξηζκόο θαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ ζηηο νπνίεο εηζάγεηαη πηινηηθά ε ελαζρόιεζε απηή θαη ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα ζρεηηθό κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πηινηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο νξγάλσζεο θαη πινπνίεζεο ζρεηηθώλ 

επηκνξθσηηθώλ θαη ππνζηεξηθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ. 

ύγρξνλεο επηζηεκνληθέο απόςεηο, ηνλίδνπλ όηη ην Νεπηαγσγείν είλαη ε πξώηε αιιά θαη ε 

ζεκαληηθόηεξε βαζκίδα ηεο εθπαίδεπζεο, θαζώο είλαη  ε πξώηε επαθή ηνπ λεπίνπ κε ην ζρνιείν, ε νπνία 

θαζνξίδεη θαη ηε δηακόξθσζε ζεηηθήο ή αξλεηηθήο ζρέζεο κε ην ζρνιηθό πεξηβάιινλ θαη ηε γλώζε 

γεληθόηεξα. Οη εκπεηξίεο ησλ παηδηώλ ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία δελ επεξεάδνπλ κόλν ηελ θαηνπηλή ζρνιηθή 

δηαδξνκή ηνπο, αιιά νιόθιεξε ηε δσή ηνπο, γη’ απηό είλαη ζεκαληηθό λα έρνπλ πνιιαπιέο καζεζηαθέο 

επθαηξίεο, λα αλαπηύζζνπλ ζεηηθέο ζρέζεηο κε άιια λήπηα θαη ελειίθνπο, λα εμεξεπλνύλ ελδηαθέξνληα 

πεξηβάιινληα, όπνπ έρνπλ πνιιά πξάγκαηα λα θάλνπλ θαη λα κάζνπλ. 

Η κάζεζε ηνλ 21ν αηώλα, όπσο ηνλίδεηαη ζηνλ νδεγό ζπνπδώλ ηνπ λεπηαγσγείνπ ηνπ 2014, δελ κπνξεί 

λα ζηεξίδεηαη ζε πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ πνπ νξγαλώλνληαη, απνθιεηζηηθά, ζύκθσλα κε ηα γλσζηηθά 

αληηθείκελα. Σα παηδηά ρξεηάδεηαη λα αλαπηύμνπλ ηθαλόηεηεο «θιεηδηά» πνπ ζα ηα βνεζήζνπλ λα απνθηήζνπλ 

κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε κάζεζε, ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα καζαίλνπλ θαη λα εμειίζζνληαη θαζ’ όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. πγθεθξηκέλα, ηα ζύγρξνλα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαινύληαη λα εθνδηάζνπλ ηνπο 

καζεηέο κε ηηο απαξαίηεηεο ηθαλόηεηεο, ηηο νπνίεο «…ρξεηάδνληαη νη πνιίηεο γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο 

νινθιήξσζε, ηελ θνηλσληθή έληαμε, ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή». Οη ηθαλόηεηεο απηέο απνηεινύλ έλαλ ζπλδπαζκό 

γλώζεσλ, δεμηνηήησλ, αμηώλ θαη ζηάζεσλ. 
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Η επηθνηλσλία, ε δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή ζθέςε, ε πξνζσπηθή ηαπηόηεηα θαη ε απηνλνκία είλαη νη 

ηθαλόηεηεο πνπ πξνσζεί ην λέν πξόγξακκα ζπνπδώλ θαη νξίδνληαη από ηελ εζληθή θαη επξσπατθή ζηξαηεγηθή 

γηα ηελ Παηδεία. 

Σν πξόγξακκα ζπνπδώλ ζην λεπηαγσγείν, όια απηά ηα ρξόληα, απνηειεί έλα δπλακηθό εξγαιείν, ζηα 

ρέξηα ησλ λεπηαγσγώλ, δηακνξθώλνληαο έλα θνηλό πιαίζην γηα ηε κάζεζε θαη ηε δηδαζθαιία, δίλνληαο, όκσο, 

θαη ηελ επθαηξία λα νξγαλσζνύλ δξάζεηο πνπ πεγάδνπλ από ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηώλ πνπ απαληνύλ 

ζηηο αλάγθεο θαη ηα ηδηαίηεξα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειηθίαο ηνπο. 
Η εθαξκνγή ηνπ Δηαζεκαηηθνύ Εληαίνπ Πιαηζίνπ Πξνγξακκάησλ πνπδώλ (ΔΕΠΠ), ην 2002, 

απνηέιεζε κηα ζεκαληηθή πξνζπάζεηα κεηάβαζεο ηεο ειιεληθήο εθπαίδεπζεο ζηε θηινζνθία ησλ ζύγρξνλσλ 

πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ πνπ πξνσζνύλ ηελ ηδέα ηεο νιηζηηθήο αληίιεςεο ηνπ θόζκνπ από ηα παηδηά, ηνλ 

θνηλσληθό ραξαθηήξα ηεο γλώζεο, ηε ζεκαζία ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο, ηνλ ξόιν ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιόγεζεο θαη ηε δεκηνπξγηθή αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ζηε δσή θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ αηόκσλ. ην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ λεπηαγσγείνπ ππάξρνπλ νη ΣΠΕ θαη ε Φπζηθή Αγσγή σο καζεζηαθέο πεξηνρέο, 

άξα δελ είλαη θάηη λέν πνπ ζα πξνζηεζεί. 

Είλαη θαλεξό όηη επηρεηξείηαη ε αιιαγή ηεο θηινζνθίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ν θαηαθεξκαηηζκόο ηνπ ζε 

γλσζηηθά αληηθείκελα, αλεμάξηεηα κεηαμύ ηνπο, ζηε δηδαζθαιία. 

Η αιιαγή, όκσο, ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ζην λεπηαγσγείν θαη ν θαηαθεξκαηηζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζε δηδαθηηθά αληηθείκελα, δελ απνηειεί εμέιημε ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ, παξαγθσλίδεη ηηο αλάγθεο ηνπο, 

ηα ηδηαίηεξα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειηθίαο ηνπο, ρσξίο λα βαζίδεηαη ζε ζύγρξνλα επηζηεκνληθά 

δεδνκέλα. 

Σα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ δηαλύνπλ ηελ πην θξίζηκε πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη άλζξσπνη αλαπηύζζνπλ 

όρη ηόζν ηηο γλσζηηθέο δεμηόηεηέο ηνπο, αιιά ηνλ ζπλαηζζεκαηηθό ηνπο θόζκν, ηε γιώζζα θαη ηε λνεκνζύλε 

ηνπο, κε ηξόπνπο πνπ δελ κπνξνύλ λα αλαπιεξσζνύλ αξγόηεξα. Σα παηδηά ρξεηάδεηαη λα κάζνπλ πώο λα 

καζαίλνπλ, ρξεηάδεηαη ε αλάπηπμε ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο δεκηνπξγηθήο, θξηηηθήο ζθέςεο, ησλ θνηλσληθώλ 

ηθαλνηήησλ. Απαηηείηαη ν ζεβαζκόο ζηελ αλνκνηνγέλεηα ζηνπο ρώξνπο ηεο εθπαίδεπζεο, ε αλαγλώξηζε ηνπ 

δηαθνξεηηθνύ καζεζηαθνύ πξνθίι πνπ κπνξεί λα έρεη έλα παηδί θαη ε εμαζθάιηζε ηζνδύλακσλ επθαηξηώλ ζηε 

εθπαίδεπζε. 

Δελ ρξεηάδεηαη έλα αθόκε αλαιπηηθό πξόγξακκα ζπνπδώλ, αιιά επηκόξθσζε ζηελ θαηαλόεζε θαη ηελ 

εθαξκνγή απηνύ, πνπ ήδε ππάξρεη. Δελ ρξεηάδνληαη ηα αγγιηθά ζε απηή ηελ ειηθία γηα λα ζπκπιεξσζνύλ νη 

δεκηνπξγηθέο δξάζεηο ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ, όπσο αλαθέξεη ε αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ, αιιά ε 

θαηάθηεζε ηεο δηθήο καο γιώζζαο. 

Είλαη πξαγκαηηθά ηξαγηθό, ρσξίο θακία επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε, ην Τπνπξγείν Παηδείαο λα 

πξνρσξά ζε ηόζν ζεκαληηθέο αιιαγέο, όηαλ ε πινπνίεζε ηεο δίρξνλεο ππνρξεσηηθήο πξνζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο, ζην ζύλνιν ηεο ρώξαο, παξακέλεη αθόκα άπηαζην όλεηξν. Η απόθαζε ηεο πλόδνπ ησλ 

Πξνέδξσλ ησλ Παηδαγσγηθώλ Σκεκάησλ ηεο Υώξαο θαη ησλ Κνζκεηόξσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ε νπνία 

εμέθξαζε ηελ αληίζεζή ηεο ζηελ εηζαγσγή εθπαηδεπηηθώλ εηδηθνηήησλ ζηα λεπηαγσγεία απνηειεί 

θόιαθν γηα ην Τπνπξγείν Παηδείαο. 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Ε. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαιεί ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο λα απνζύξεη ην πνιπλνκνζρέδην θαη λα μεθηλήζεη νπζηαζηηθό δηάινγν κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα γηα ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο εθπαίδεπζεο. 
 

    

     Γηα ην Δ.. 
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