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Το εκπαιδευτικό πλαίσιο

 Παγκόσμια τάση για εισαγωγή της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σε μικρές ηλικίες 

(ενδ. Bland, 2015· Enever & Lindgren, 2017)

 Τα προγράμματα εισαγωγής της αγγλικής γλώσσας σε πρώιμη ηλικία υλοποιούνται χωρίς 

να έχουν ωριμάσει οι επιστημονικές, παιδαγωγικές και μεθοδολογικές προϋποθέσεις 

(Enever, 2004· Pfenninger & Singleton, 2017)

 Εισαγωγή μαθημάτων αγγλικών στο νηπιαγωγείο (πιλοτικά το 2020-21, και καθολικά από το 

2021 και εξής).

 Δημιουργείται ανάγκη για επιμόρφωση και ενδυνάμωση του εμπλεκόμενου προσωπικού. 
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Ανάλυση αναγκών

 Συνεντεύξεις με νηπιαγωγούς και εκπαιδευτικούς αγγλικής γλώσσας από την ομάδα έργου

 Καταγραφή στάσεων, προκλήσεων και πρακτικών.

 Κύρια ευρήματα:

 Προβληματισμός σε ό,τι αφορά την κατάλληλη διδακτική μεθοδολογία

 Επιφυλάξεις σε σχέση με τη συνεργασία μεταξύ ειδικοτήτων

 Εγκλωβισμός σε μονογλωσσικά σχήματα διδασκαλίας («παράλληλες μονογλωσσίες», πβλ. 

Gogolin, 1997)

Gogolin, I. (1997). The "monolingual habitus" as the common feature in teaching in the language of the majority in different countries. Per Linguam 13(2), 38-49.



Η ταυτότητα του προγράμματος 

 Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Προς μια Πολυγλωσσική

Εκπαίδευση» (ΑΝΗΠΕ) αποσκοπεί στο να εφοδιάσει τους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται

με την προσχολική αγωγή με παιδαγωγικές και γλωσσολογικές γνώσεις καθώς και με

δεξιότητες συνεργασίας, ώστε να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της εισαγωγής της

αγγλικής γλώσσας στο Νηπιαγωγείο.

 Έχει διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών, 100 ωρών, και διαρθρώνεται σε 9 διδακτικές ενότητες

 Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που ασχολούνται / θα ασχοληθούν με την Αγγλική γλώσσα

στην προσχολική αγωγή, (όπως νηπιαγωγούς και εκπαιδευτικούς Αγγλικής γλώσσας).

 Στοχεύει στην παροχή μιας ολοκληρωμένης, εξειδικευμένης συν-επιμόρφωσης για την

εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο μέσα από τη σύγχρονη πολυγλωσσική

προσέγγιση,



Η ταυτότητα του προγράμματος 

 Το πρόγραμμα ακολουθεί μια κοινωνιογλωσσολογικά ενήμερη οπτική στη γλωσσική

διδασκαλία, που αναγνωρίζει ότι τα παιδιά έχουν ποικίλα γλωσσικά και πολιτισμικά

υπόβαθρα.

 Αξιοποιεί μία πολυγλωσσική προσέγγιση στη διδασκαλία της αγγλικής, που αναγνωρίζει το

ρόλο της ως γλώσσα σύνδεσης γλωσσών και πολιτισμών,

 Λαμβάνει υπόψη και αναδεικνύει τα γλωσσικά ρεπερτόρια των νηπίων καθώς και τις

γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον.



Οι θεωρητικές του αρχές 

1. Οι γλώσσες προσεγγίζονται ως κώδικες επικοινωνίας σε επαφή. Μέσα από δημιουργικές
δραστηριότητες στα Αγγλικά, δημιουργούνται στο νηπιαγωγείο γέφυρες μεταξύ των γλωσσών και
πολιτισμών, αλλά και μεταξύ των πολλαπλών συνιστωσών της ταυτότητας του παιδιού.

2. Η Αγγλική γλώσσα αντιμετωπίζεται ως μία επιπρόσθετη γλώσσα επαφής (lingua franca), και γλώσσα
σύνδεσης, δηλαδή ως “γέφυρα” μεταξύ των γλωσσών που ομιλούνται σε στο οικογενειακό,
κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον των παιδιών. Ανάδειξη των (πολυ)γλωσσικών τους ρεπερτορίων,
ανάπτυξη της πολυγλωσσίας και της πολυγλωσσικής επίγνωσης.

3. Η Αγγλική γλώσσα αποτελεί μέσο για διαγλωσσική επικοινωνία στην τάξη, που οικοδομείται πάνω
στους υπάρχοντες γλωσσικούς κώδικες των νηπίων. Η θεώρηση αυτή αμφισβητεί τον ηγεμονικό
χαρακτήρα που συχνά λαμβάνει η αγγλική όταν προσεγγίζεται / διδάσκεται ως “ξένη” γλώσσα, και
αναγνωρίζει τους πολλαπλούς ρόλους που αυτή επιτελεί στην πραγματικότητα των παιδιών.

4. Η αγγλική γλώσσα εισάγεται μέσα από δημιουργικές, βιωματικού και ολιστικού τύπου
δραστηριότητες, που εντάσσονται οργανικά στο ΠΣ του Νηπιαγωγείου και βασίζονται στη
διαθεματικότητα.

5. Οι δημιουργικές δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα, ως γλώσσα επαφής μεταξύ γλωσσών και
πολιτισμών, μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ενός ενταξιακού και ανοιχτού/δημοκρατικού
μαθησιακού περιβάλλοντος, προβάλλοντας τη σημασία και αξία της γλωσσικής ποικιλομορφίας και
της διαφορετικότητας, αναδεικνύοντας όλες τις (αφανείς) γλώσσες της τάξης.



Σκοπός-Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

 Ο γενικός σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η εξειδικευμένη και στοχευμένη

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την εισαγωγή των Αγγλικών στο Νηπιαγωγείο μέσα

από δημιουργικές και πολυγλωσσικές δραστηριότητες.

 Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύει στην εξειδικευμένη υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο

σχεδιασμό και την εφαρμογή δημιουργικών δραστηριοτήτων στα Αγγλικά, που στηρίζονται

στη βιωματική και ολιστική μάθηση, ακολουθώντας τις επιμορφωτικές τους ανάγκες, όπως

προσδιορίστηκαν ερευνητικά.



Διδακτικές Ενότητες 

1. Εισαγωγική ενότητα: Το πρόγραμμα ΑΝΗΠΕ

2. Πολυγλωσσία: Γλώσσες και κουλτούρες σε επαφή

3. Το Νηπιαγωγείο ως περιβάλλον μάθησης και η διάσταση του Προγράμματος Σπουδών

4. Γλωσσική ανάπτυξη σε νηπιακή ηλικία

5. Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και τεχνικές

6. Δημιουργικές δραστηριότητες και Βιωματική Μάθηση

7. Συνεργασία - Συνεργατική διδασκαλία μέσα από βιωματικά εργαστήρια

8. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων και προγραμμάτων. Σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού.

9. Παρουσιάσεις και αποτίμηση του προγράμματος



Μέθοδος υλοποίησης 

 Χρησιμοποιείται η μεθοδολογία μάθησης εξ αποστάσεως, συνδυάζοντας ασύγχρονες
μορφές επικοινωνίας και σύγχρονες εξ αποστάσεως.

 Η μάθηση υλοποιείται μέσα από:

1. τη μελέτη κατάλληλων πηγών σε ελληνικά και αγγλικά (σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία,
σημειώσεις, παρουσιάσεις και οπτικοακουστικό υλικό-βίντεο)

2. συζητήσεις σε φόρουμ για ανταλλαγή βιωματικών εμπειριών

3. ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες ανοικτού και κλειστού τύπου με την υποστήριξη των
υπεύθυνων εκπαιδευτών/τριών για κάθε ενότητα.

 Περιλαμβάνονται τρεις σύγχρονες συναντήσεις συνεργασίας για ανατροφοδότηση,
συμβουλευτική, επίλυση αποριών-προβλημάτων









Μαθησιακά αποτελέσματα 

• Αρμονική 

δραστηριοτήτων 

αγγλικής 

γλώσσας στο 

πρόγραμμα του 

νηπιαγωγείου

• Συνεργασία 

νηπιαγωγού και 

εκπαιδευτικού 

αγγλικής 

γλώσσας.

Απόσπασμα από τελική παρουσίαση επιμορφουμένων



Μαθησιακά αποτελέσματα

 Δημιουργικές και παιγνιώδεις 

μαθησιακές δραστηριότητες

 Ολόπλευρη ανάπτυξη των 

παιδιών 

Απόσπασμα από τελική παρουσίαση επιμορφουμένων



Μαθησιακά αποτελέσματα

 Ανάπτυξη 

μεθοδολογικής 

ενημερότητας

 Κριτική αποτίμηση 

δραστηριοτήτων 

Σχολιασμός μαγνητοσκοπημένης δραστηριότητας σε φόρουμ



Μαθησιακά αποτελέσματα

 Ευαισθητοποίη

ση σχετικά με 

ζητήματα 

γλωσσικής 

ετερότητας / 

πολυγλωσσης

ανάπτυξης

Ανάρτηση επιμορφούμενης σε φόρουμ συζήτησης



Μαθησιακά αποτελέσματα

 Χρήση διαγλωσσικότητας (ελληνικά και 

γλώσσα στόχος)

 Ενθάρρυνση ορατότητας άλλων γλωσσών

 Αξιοποίηση του γλωσσικού κεφαλαίου όλων 

των παιδιών

Απόσπασμα σχεδιασμού δραστηριότητας από επιμορφούμενη



Προκλήσεις

 Ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχέσεων συνεργασίας εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας με 

νηπιαγωγεία

 Ενίσχυση πολυγλωσσίας με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε σχολικής κοινότητας

 Σύνδεση με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των επόμενων βαθμίδων 


