
 

 

 

Θϋμα: χετικϊ με τισ δηλώςεισ τησ Τπουργού για  διδαςκαλύα τησ Υυςικόσ 

Αγωγόσ και των Αγγλικών ςτο Νηπιαγωγεύο 

 

 Με αναφορϊ τησ ςε τηλεοπτικό εκπομπό η Υπουργόσ Παιδεύασ ϋκανε 

λόγο για την προοπτικό τησ διδαςκαλύασ των αντικειμϋνων τησ Φυςικόσ 

Αγωγόσ και των Αγγλικών ςτο Νηπιαγωγεύο. 

 Το ζότημα τϋθηκε από το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. κατϊ τη ςυνϊντηςη με την 

πολιτικό ηγεςύα ςτισ 6-2-2020 αλλϊ η Υπουργόσ, αποφεύγοντασ την επύ τησ 

ουςύασ ςυζότηςη, επιφυλϊχθηκε να ξαναςυζητόςει το θϋμα με τη Δ.Ο.Ε. ςε νϋα, 

θεματικό, ςυνϊντηςη, δύχωσ να κϊνει ςαφϋσ εϊν πρόκειται για ςκϋψεισ ό για 

ειλημμϋνη  απόφαςη, κϊτι που μασ προβληματύζει ιδιαύτερα. 

 Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε., με πολύ πρόςφατη την ευρύτατη δρϊςη που ανϋπτυξε 

για τη δύχρονη υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό και εκπαύδευςη και νωπϋσ τισ 

ςυζητόςεισ ςχετικϊ με τον ρόλο, τη φύςη και τη λειτουργύα του νηπιαγωγεύου 

ϋχει να παρατηρόςει τα παρακϊτω: 

 Προτεραιότητα  των εκπαιδευτικών, των γονϋων και τησ πολιτεύασ 

πρϋπει να εύναι το παιδύ, η ανϊπτυξό του και η υποχρϋωςη τησ 

τελευταύασ  να του  προςφϋρει ποιοτικϊ υψηλό Προςχολικό Αγωγό και 

Εκπαύδευςη ςτο πλαύςιο τησ Πρωτοβϊθμιασ Εκπαύδευςησ. 

 ύμφωνα με τισ ςύγχρονεσ επιςτημονικϋσ απόψεισ το Νηπιαγωγεύο εύναι 

η πρώτη αλλϊ και η ςημαντικότερη βαθμύδα τησ εκπαύδευςησ. Εύναι ϋνασ 

από τουσ βαςικότερουσ μετϊ την οικογϋνεια θεςμούσ κοινωνικοπούηςησ 

και η πρώτη ςτη ζωό του παιδιού επαφό με τον θεςμό του ςχολεύου, ωσ 

οργανιςμό. 

 Αυτό η πρώτη επαφό του νηπύου με το ςχολεύο εύναι καθοριςτικόσ 

ςημαςύασ ωσ προσ το αν το νόπιο θα ανούξει ϋναν δύαυλο επικοινωνύασ 

και ϊρα εϊν το νόπιο θα αποκτόςει θετικό ό αρνητικό ςχϋςη με τον 
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ςχολικό θεςμό. Για το λόγο αυτό ϋχει ανϊγκη από ϋνα ςταθερό, 

αςφαλϋσ και φιλικό περιβϊλλον, το οπούο οφεύλει να εύναι ευϋλικτο και 

να εξαςφαλύζει τισ προώποθϋςεισ για την ολόπλευρη ανϊπτυξό του, 

καλλιεργώντασ τη δημιουργικότητα και την αυτονομύα του. 

 Οι ςύγχρονεσ ϋρευνεσ, ςε παγκόςμιο επύπεδο, επιςημαύνουν ότι τα 

αποτελεςματικϊ προγρϊμματα προςχολικόσ εκπαύδευςησ «ςτοχεύουν 

ςτην ολόπλευρη ανϊπτυξη των παιδιών ςτη βϊςη τησ οπούασ βρύςκεται 

ϋνα αςφαλϋσ ςυναιςθηματικό περιβϊλλον» (Οδηγόσ Εκπαιδευτικού για το 

πρόγραμμα ςπουδών του Νηπιαγωγείου, Παιδ. Ινςτιτούτο, 2011). Σε αυτόν 

ακριβώσ την κατεύθυνςη, το πρόγραμμα ςπουδών ςτο Νηπιαγωγεύο  

αποτελεύ ϋνα δυναμικό εργαλεύο ςτα χϋρια των νηπιαγωγών, 

διαμορφώνοντασ ϋνα κοινό πλαύςιο για τη μϊθηςη και τη διδαςκαλύα, 

δύνοντασ όμωσ, παρϊλληλα, την ευκαιρύα να οργανωθούν δρϊςεισ που 

πηγϊζουν από τα ενδιαφϋροντα των παιδιών κι απαντούν ςτισ ανϊγκεσ 

και τα ιδιαύτερα αναπτυξιακϊ χαρακτηριςτικϊ τησ ηλικύασ τουσ. 

 Σύμφωνα με το ιςχύον Διαθεματικό Ενιαύο Πλαύςιο Προγραμμϊτων 

Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) Νηπιαγωγεύου (2003)  «Διεθνείσ οργανιςμοί και φορείσ 

εκπαίδευςησ ςτισ ςχετικέσ οδηγίεσ τουσ τονίζουν την προτεραιότητα που πρέπει 

να δοθεί ςτην ενεργητική, βιωματική και ςυνεργατική μάθηςη. Παράλληλα, 

αςκούν αυςτηρή κριτική ςτη μάθηςη αποςπαςματικών και απομονωμένων 

γνώςεων, ςτην άνευ νοήματοσ και ενδιαφέροντοσ για το παιδί άςκηςη και 

καλλιέργεια δεξιοτήτων και ςτισ εξαντλητικέσ επαναληπτικέσ εργαςίεσ». 

 Ένα νϋο αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδών, 12 χρόνια μετϊ, αν και δεν 

εφαρμόςτηκε επύςημα (λόγω δικαςτικών διενϋξεων) ςυμπληρώνει  και 

επικαιροποιεύ το υπϊρχον και απαντϊει ςτισ ςύγχρονεσ κοινωνικϋσ, 

τεχνολογικϋσ και οικονομικϋσ αλλαγϋσ και εξελύξεισ, αποτελώντασ ϋνα 

ςύγχρονο  διδακτικό εργαλεύο. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα (2011)  

ενςωματώνει  πολλϋσ αλλαγϋσ που  ςυντελϋςτηκαν μϋςα ςτην 

τελευταύα δεκαετύα που μεςολϊβηςε από την ειςαγωγό  του Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

ςτα ελληνικϊ ςχολεύα, όπωσ η θϋςπιςη τησ υποχρεωτικότητασ, ο 

αυξανόμενοσ αριθμόσ δύγλωςςων μαθητών αλλϊ και προτεραιότητεσ 

που ϋπρεπε να υιοθετηθούν, όπωσ  η αειφόροσ ανϊπτυξη η 

καταπολϋμηςη του κοινωνικού αποκλειςμού  και τησ φτώχειασ αλλϊ και 

η ανϊπτυξη βαςικών ικανοτότων.  

 Και ςτα δυο προγρϊμματα ςπουδών  του Νηπιαγωγεύου δεν υπϊρχουν  

διακριτϊ γνωςτικϊ αντικεύμενα. Για αυτό το λόγο, το Νηπιαγωγεύο 

ςτελεχώνεται μόνο από  Νηπιαγωγούσ Πανεπιςτημιακόσ Εκπαύδευςησ 

και όχι και από ϊλλεσ ειδικότητεσ εκπαιδευτικών. Το Διαθεματικό Ενιαύο 

Πλαύςιο Προγραμμϊτων Σπουδών για το Νηπιαγωγεύο Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. 

(Φ.Ε.Κ.303Β/13-03-2003) προςδιορύζει τισ κατευθύνςεισ των 

προγραμμϊτων ςχεδιαςμού και ανϊπτυξησ δραςτηριοτότων Γλώςςασ, 

Μαθηματικών, Μελϋτησ Περιβϊλλοντοσ, Δημιουργύασ και Έκφραςησ 

(Εικαςτικϊ, Δραματικό Τϋχνη, Μουςικό, Φυςικό Αγωγό) και 



Πληροφορικόσ για το παιδύ του Νηπιαγωγεύου. Τα προγρϊμματα αυτϊ δε 

νοούνται ωσ διακριτϊ διδακτικϊ αντικεύμενα και δεν προτεύνονται για 

αυτοτελό διδακτικό προςϋγγιςη, αλλϊ για τον προγραμματιςμό και την 

υλοπούηςη δραςτηριοτότων που ϋχουν νόημα και ςκοπό για τα ύδια τα 

παιδιϊ. 

 Οι δραςτηριότητεσ που αφορούν τισ μαθηςιακϋσ περιοχϋσ του Δ.Ε.Π.Π.Σ.-

Α.Π.Σ. αναπτύςςονται ςύμφωνα με τη διαθεματικό προςϋγγιςη τησ 

γνώςησ και μπορούν να λϊβουν τη μορφό Σχεδύου Εργαςύασ (project), 

θεματικόσ προςϋγγιςησ ό διαθεματικών οργανωμϋνων δραςτηριοτότων. 

Στο Νηπιαγωγεύο όλεσ οι δραςτηριότητεσ ολοκληρώνονται κατϊ τη 

διϊρκεια του Προγρϊμματοσ και δεν δύνεται εργαςύα ςτο ςπύτι. 

Η Υπουργόσ Παιδεύασ με τισ πρόςφατεσ δηλώςεισ τησ για την ειςαγωγό 

Αγγλικών και Φυςικόσ Αγωγόσ  καθώσ και πολλαπλού βιβλύου  ςτο 

νηπιαγωγεύο, αγνοώντασ τισ βαςικϋσ αρχϋσ τησ φιλοςοφύασ  του 

Νηπιαγωγεύου, που εύναι η γνώςη διαμϋςου του παιχνιδιού  με μεικτϋσ 

ηλικύεσ παιδιών και οργϊνωςησ τησ διδαςκαλύασ ςε κϋντρα διαφϋροντοσ 

υπό την μορφό ςχεδύων εργαςύασ και project, εμφανύζεται πρόθυμη να 

προωθόςει πρακτικϋσ κατακερματιςμού των μαθημϊτων ςτο Νηπιαγωγεύο, 

θϋλοντασ να ειςϊγει ξεχωριςτϊ μαθόματα. Με τον τρόπο αυτό  η  ΠΡΩΣΗ 

ΓΝΩΗ γύνεται  κατακερματιςμϋνη γνώςη και  παραγκωνύζονται  τα 

ιδιαύτερα αναπτυξιακϊ χαρακτηριςτικϊ αυτόσ τησ ηλικύασ  καθώσ και η 

ανϊγκη ύπαρξησ ςταθερού προςώπου. Υυςικϊ, δεν λαμβϊνει υπόψη τησ τισ 

ςύγχρονεσ παιδαγωγικϋσ αντιλόψεισ και ϋρευνεσ για ολιςτικό προςϋγγιςη 

τησ γνώςησ και ολόπλευρη ανϊπτυξη των νηπύων, ςύμφωνα με τισ διεθνεύσ 

ϋρευνεσ και διεθνεύσ οργανιςμούσ. 

Όλα όςα ςχεδιϊζει η πολιτικό ηγεςύα του Υπουργεύου ειςϊγουν τα νόπια  

ςε αυςτηρϊ δομημϋνα προγρϊμματα που καθορύζονται και από το χρόνο.   

ύγχρονεσ επιςτημονικϋσ θεωρύεσ τονύζουν ότι η μϊθηςη τον 21ο αιώνα, 

ςε αυτϋσ τισ ηλικύεσ, δεν μπορεύ να ςτηρύζεται ςε προγρϊμματα ςπουδών 

που οργανώνονται αποκλειςτικϊ με γνωςτικϊ αντικεύμενα. Εύναι αναγκαύο, 

ιδιαύτερα, για τα νόπια να μϊθουν πώσ να μαθαύνουν, χρειϊζεται η ανϊπτυξη 

τησ επικοινωνύασ, τησ δημιουργικόσ, κριτικόσ ςκϋψησ, των κοινωνικών 

ικανοτότων. Απαιτεύται ο ςεβαςμόσ ςτην ανομοιογϋνεια, η αναγνώριςη του 

διαφορετικού μαθηςιακού προφύλ, που μπορεύ να ϋχει ϋνα παιδύ και  η 

εξαςφϊλιςη  ιςοδύναμων ευκαιριών ςτη εκπαύδευςη. 

Καλούμε την Τπουργό Παιδεύασ να ςχεδιϊζει με βϊςη τα επιςτημονικϊ 

δεδομϋνα και όχι υποχωρώντασ ςτισ κϊθε εύδουσ πιϋςεισ  που αςκούνται για 

ευνόητουσ, μεν, λόγουσ αλλϊ δεν ωφελούν τη δημόςια εκπαύδευςη και τουσ 

μαθητϋσ μασ. Τησ επιςημαύνουμε τα προβλόματα των νηπιαγωγεύων πϊνω 



ςτα οπούα ϋχει υποχρϋωςη να ςκύψει και να αντιμετωπύςει ςτο πλαύςιο τησ 

ςτόριξησ και τησ βελτύωςησ τησ δημόςιασ, δωρεϊν παιδεύασ. 

Παλεύουμε για :  

 Ενιαύα δημόςια δωρεϊν δεκατετρϊχρονη εκπαύδευςη (ενιαύο 

δωδεκϊχρονο δημόςιο δωρεϊν υποχρεωτικό ςχολεύο και δύχρονη 

υποχρεωτικό προςχολικό αγωγό και εκπαύδευςη για όλα τα παιδιϊ 4 ϋωσ 6 

ςτο δημόςιο Νηπιαγωγεύο). 

 Νϋα ςύγχρονα κτόρια για τα νηπιαγωγεύα  που να 

ανταποκρύνονται ςτισ βιολογικϋσ και ψυχολογικϋσ ανϊγκεσ των παιδιών. 

 Επαναλειτουργύα των Διδαςκαλεύων  ςε ςύνδεςη με τα 

Πανεπιςτόμια για την επιμόρφωςη όλων των εκπαιδευτικών. 

 Τμόματα ϋνταξησ  ςε όλα τα Νηπιαγωγεύα.  

 Μόνιμουσ διοριςμούσ με κϊλυψη όλων των αναγκών τησ 

εκπαύδευςησ, με βϊςη τισ θϋςεισ του κλϊδου. 

 Μεύωςη αριθμού των νηπύων ςε 15 ανϊ τμόμα. 

 Αύξηςη τησ χρηματοδότηςησ για την δημόςια εκπαύδευςη.  

 Πρόςληψη βοηθητικού προςωπικού και τραπεζοκόμων. 

 Πρόβλεψη ώςτε τα νόπια ηλικύασ 4 ετών (τα οπούα ϋρχονται για 

πρώτη φορϊ ςτο νηπιαγωγεύο) να αξιολογούνται από την αρχό τησ 

ςχολικόσ χρονιϊσ από τα Κ.Ε.Σ.Υ. κατϊ προτεραιότητα, ώςτε να μη χϊνεται 

πολύτιμοσ χρόνοσ για πρώιμη παρϋμβαςη ςε όςα απαιτεύται. 

Το Δ.Σ. τησ Δ.Ο.Ε. θα αναλϊβει, όπωσ ϋπραξε και ςτον νικηφόρο αγώνα για 

τη θεςμοθϋτηςη τησ δύχρονησ υποχρεωτικόσ προςχολικόσ αγωγόσ και 

εκπαύδευςησ, όλεσ τισ πρωτοβουλύεσ που εύναι απαραύτητεσ  ςε ςυνεργαςύα και 

με την πανεπιςτημιακό κοινότητα, ςτην κατεύθυνςη τησ, πραγματικϊ, 

ωφϋλιμησ για τα νόπια, λειτουργύασ του δημόςιου δωρεϊν νηπιαγωγεύου.   

 Παρϊλληλα κι εφόςον η ηγεςύα του Υπουργεύου Παιδεύασ επιμεύνει ςτισ 

θϋςεισ αυτϋσ θα δώςουμε, με όλεσ τισ δυνϊμεισ μασ, τη μϊχη για να 

ακυρώςουμε τα ςχϋδιϊ τησ. 

 

                                                Για το Δ.. τησ Δ.Ο.Ε. 

 


