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Αγαπεηνί εθπαηδεπηηθνί,
Σαο εχρνκαη θαιφ θζηλφπσξν θαη θαιή ζρνιηθή ρξνληά. Τν φηη ε ρξνληά απηή ζα
είλαη ζεκαληηθή γηα ηνλ θιάδν καο είλαη γεγνλφο αθνχ ην Υπνπξγείν Παηδείαο δείρλεη
έκπξαθην ελδηαθέξνλ γηα ηελ μελφγισζζε εθπαίδεπζε θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ
εθκάζεζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Πξφθεηηαη γηα έλα δήηεκα ην νπνίν απαζρνιεί ηελ
θνηλσλία καο θαη ηδηαίηεξα ηνπο γνλείο πνπ ζέινπλ ηα παηδηά ηνπο λα καζαίλνπλ ηελ
μέλε γιψζζα ζην ζρνιείν θη φρη λα αλαγθάδνληαη λα αθηεξψλνπλ ηνλ εμσζρνιηθφ
ηνπο ρξφλν ζε θξνληηζηήξηα αληί λα ηνλ εθκεηαιιεχνληαη γηα δεκηνπξγηθή
ελαζρφιεζε θαη παηρλίδη κε ζπλνκειίθνπο ηνπο.
Δθηφο απφ ηελ έξεπλα πνπ μεθηλά ψζηε λα εθπνλεζεί γηα πξψηε θνξά ζηελ ρψξα
καο κηα ζπγθξνηεκέλε μελφγισζζε εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη λα ζπλδεζεί ην ΚΠΓ κε
ηελ Α/ζκηα θαη ηε Γ/ζκηα εθπαίδεπζε, ππάξρεη πξννπηηθή λα εθζπγρξνληζηεί ην
πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ μέλσλ γισζζψλ, λα εθαξκνζηεί έλα εληαίν πιαίζην
εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηε δηδαζθαιία όλων ησλ γισζζψλ ζε επίπεδα,
ζχκθσλα κε ηελ 6βαζκε θιίκαθα ησλ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη κειεηάηαη ην
ελδερφκελν λα πξνζκεηξείηαη βαζκφο γεληθψλ εμεηάζεσλ ζηηο μέλεο γιψζζεο γηα ηελ
είζνδν ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε.
Οη παξαπάλσ θαη άιιεο ελέξγεηεο, φπσο απηή πνπ μεθηλά άκεζα θαη αθνξά ηελ
εηζαγσγή ηεο αγγιηθήο ζηελ Α’ θαη ηε Β’ δεκνηηθνχ, απνζθνπνχλ ζηελ αλαβάζκηζε
ηεο μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζηνλ ηφπν καο. Η ελέξγεηα γηα ηελ έλαξμε
δηδαζθαιίαο ηεο μέλεο γιψζζαο απφ ηελ πξψηε ηάμε κειεηάηαη ήδε εδψ θαη θαηξφ
απφ Οκάδα Έξγνπ ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ θαη ην Μάην αξρίζακε λα αλαπηχζζνπκε
ην «Πξφγξακκα Δθκάζεζεο ηεο Αγγιηθήο ζηελ Πξψηκε Παηδηθή Ηιηθία» (ΠΔΑΠ), ην
νπνίν κφιηο εληάρηεθε ζε Έξγν πνπ ζπγρξεκαηνδνηεί ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ
Τακείν κέζσ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε».
Φπζηθά, νη ζηφρνη ηεο πνιηηείαο δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ρσξίο φινπο εκάο:
παλεπηζηεκηαθνχο εξεπλεηέο, Σρνιηθνχο Σπκβνχινπο θαη εθπαηδεπηηθνχο ηεο ηάμεο.
Σπλεπψο, ζρεδηάδνπκε λα ζαο ελεκεξψζνπκε άκεζα γηα ην Έξγν ζηε δηάξθεηα
δηεκεξίδσλ ζηηο νπνίεο ζα θιεζείηε φινη θαη φιεο εζείο πνπ ζα δηδάμεηε ζηηο πξψηεο
ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζηα 800 Οινήκεξα Γεκνηηθά. Σθνπφο καο ε ιεπηνκεξήο
ελεκέξσζε γηα ηε θηινζνθία θαη παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ΠΔΑΠ, γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ θαη γηα ην ζπλαθφινπζν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ ζα ζαο δνζεί καδί κε
ζρέδηα καζήκαηνο.
Οη δηεκεξίδεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε έμη κεγάιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο (Αζήλα,
Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Βφιν, Κξήηε θαη Κέξθπξα) απφ ην ηέινο Σεπηέκβξε κέρξη ηα
κέζα ηνπ Οθηψβξε. Γηα ηελ ψξα, ήζεια λα ζαο δηαβεβαηψζσ πσο πξηλ κπείηε ζηηο
ηάμεηο ζαο, ζηηο 11 Σεπηεμβρίοσ 2010 ζα είλαη έηνηκε ε ηζηνζειίδα ηνπ Έξγνπ ε
νπνία ζα πεξηιακβάλεη ην Πξφγξακκα Σπνπδψλ, Οδεγίεο γηα ην κάζεκα,
Δθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζρέδηα καζήκαηνο, θηι. Θα ηε βξείηε ζηε
δηεχζπλζε http://rcel.enl.uoa.gr/englishinschool/index.html.
Η ηζηνζειίδα ζα πεξηιακβάλεη επίζεο άξζξα θαη κειέηεο γηα ηε δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε
ηεο μέλεο γιψζζαο ζε πνιχ λεαξή ειηθία. Απηφ είλαη έλα δήηεκα ην νπνίν πξηλ ιίγα
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ρξφληα είρε απαζρνιήζεη ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν είρε
νξγαλψζεη δηεζλέο ζπλέδξην γηα ηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο ζε πξψηκε παηδηθή
ειηθία. Τν ζέκα κειέηεζε επίζεο ην Κέληξν Έξεπλαο γηα ηελ Αγγιηθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ. Δίρακε θάλεη κηα ζπζηεκαηηθή έξεπλα αλαγθψλ ε νπνία έδεημε φηη ην 84% ησλ
εξσηεζέλησλ γνλέσλ θαη καζεηψλ, θαζψο θαη ην 78% ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ
είραλ απαληήζεη ζεηηθά ζε εξψηεκα ζρεηηθά κε ην αλ ζα ήζειαλ ή φρη ηελ μέλε γιψζζα λα
μεθηλά φζν πην λσξίο γίλεηαη ζην δεκφζην ζρνιείν, φπσο θαη ζε πνιιά ηδησηηθά. Τψξα πνπ
απνθαζίζηεθε απφ ηελ πνιηηεία ε εηζαγσγή ηεο αγγιηθήο γιψζζαο απφ ηελ Α’ δεκνηηθνχ,
ππάξρεη πνζνζηφ δηδαζθάισλ πνπ δηαηππψλεη επηθπιάμεηο, ελψ θάπνηνη κάιηζηα
θηλδπλνινγνχλ γηα ην ζέκα απηφ. Δπεηδή πηζηεχσ πσο ηφζν νη ζεηηθέο φζν θαη νη
αξλεηηθέο απφςεηο δελ ζηεξίδνληαη ζε ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο κειέηεο ζρεηηθά κε ηηο
ζεηηθέο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε εθκάζεζε ηεο μέλεο γιψζζαο απφ κηθξή ειηθία είλαη
θαζήθνλ φζσλ εμ εκψλ είκαζηε ηεο εηδηθφηεηαο λα πιεξνθνξήζνπκε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
άιισλ εηδηθνηήησλ θαη ην επξχηεξν θνηλφ γηα ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ
ηελ εηζαγσγή ηεο μέλεο γιψζζαο ζε κηθξή ειηθία, θαζψο επίζεο θαη γηα ην φηη δελ
«θηλδπλεχεη» ε ειιεληθή γιψζζα απφ ηελ μέλε. Τν αληίζεην. Απηά θαη άιια δεηήκαηα
ζπδεηνχληαη ζε θείκελα πνπ παξαηίζεληαη ζε 60ζέιηδν Τεπρίδην πνπ ζπλνδεχεη ηελ
παξνχζα επηζηνιή.
Τν δήηεκα ηεο εηζαγσγήο ηεο αγγιηθήο απφ ηελ Α’ δεκνηηθνχ ήηαλ κηα πνιηηηθή απφθαζε
ηεο εγεζίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Παηδείαο, ε νπνία δελ ήηαλ απζαίξεηε. Βαζίζηεθε ζηηο
εκπεξηζηαησκέλεο επηζηεκνληθέο απφςεηο εηδηθψλ θαη ζηηο αλάγθεο ηεο ειιεληθήο
θνηλσλίαο γηα γισζζνκάζεηα. Παξάιιεια, ην Υπνπξγείν αθνινχζεζε ηηο Οδεγίεο ηεο
Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ επνηθνδνκεηηθή εθκάζεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο
πξσηίζησο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο πνιπγισζζίαο –νδεγίεο κε ηηο νπνίεο ε Διιάδα
ζπκθσλεί απνιχησο. Σηε ινγηθή ηεο πξνψζεζεο ηεο πνιιαπινγισζζίαο θαη ηεο
αλάπηπμεο ησλ πνιπγξακκαηηζκψλ ησλ επξσπαίσλ πνιηηψλ εληάζζεηαη θαη ε ζηξαηεγηθή
ηεο μελφγισζζεο εθπαίδεπζεο ζε πνιχ λεαξή ειηθία.
Γεληθά, ε γισζζνκάζεηα βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα ηνπ επξσπατθνχ εγρεηξήκαηνο επεηδή
βνεζά ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ Άιινπ, ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ βαζηθά
ζπζηαηηθά γηα ηε ζχκπλνηα κεηαμχ ιαψλ θαη δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ. Η εθκάζεζε
γισζζψλ είλαη επνκέλσο κείδνλνο ζεκαζίαο θαη γηα ην ιφγν απηφ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή
ζηελ ηζηνζειίδα ηεο γηα ηελ Πνιπγισζζία επηζεκαίλεη πσο «ελζαξξχλνληαο ηνπο καζεηέο
λα κάζνπλ μέλεο γιψζζεο από μικρή ηλικία, νη εθπαηδεπηηθνί βνεζνχλ ηνπο λεαξνχο
Δπξσπαίνπο λα γίλνπλ πην δεθηηθνί ζε άιινπο πνιηηηζκνχο, λα κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη
θαη λα εξγάδνληαη ειεχζεξα ζε φια ηα θξάηε, λα είλαη αληαγσληζηηθνί ζην πιαίζην ηεο
παγθφζκηαο νηθνλνκίαο» (βι. http://ec.europa.eu/education/languages/).
Η εθαξκνγή ηνπ ΠΔΑΠ ζα μεθηλήζεη απφ ην 2010 ζηα Οινήκεξα Γεκνηηθά ζε πεηξακαηηθή
βάζε. Τε ρξνληά απηή ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζα είλαη θνηλφ γηα ηελ Α’ θαη ηε Β’ δεκνηηθνχ,
αιιά ζα δηαθέξνπλ ζε θάπνην βαζκφ νη νδεγίεο ρξήζεο ηνπ πιηθνχ αλά ηάμε. Τε ζρνιηθή
ρξνληά 2011-12 ην πιηθφ γηα ηε Β’ δεκνηηθνχ ζα είλαη δηαθνξεηηθφ. Απφ ηε ζρνιηθή
ρξνληά 2012-13 ζα γίλεη γεληθεπκέλε εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ηνπ ΠΔΑΠ.
Όπσο ήδε αλαθέξζεθε πην πάλσ, πξηλ αξρίζνπλ ηα καζήκαηα ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά
ζα δνζνχλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνηάζεηο γηα ην πψο λα θάλνπλ ην
κάζεκα, πψο νη κηθξνί καζεηέο λα μεθηλήζνπλ λα πξνζεγγίδνπλ ηελ μέλε γιψζζα. Σε φιε
ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζα παξέρνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ΠΔΑΠ, κε
ζπλνδεπηηθφ καζεζηαθφ πιηθφ.
Τν εθπαηδεπηηθφ-καζεζηαθφ πιηθφ δελ ζέινπκε λα θαηαζθεπάδεηαη ρσξίο ηε δηθή ζαο
ζπκβνιή θαη ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη καζεηέο ζαο. Γη΄απηφ ζαο θαινχκε λα
ζπλεξγαζηνχκε θαη ζπγθεθξηκέλα:
1. Καινχκε όλοσς και όλες εζάς ηοσς εκπαιδεσηικούς αγγλικής πνπ ζα δηδάμεηε
ζηηο Α’ θαη Β’ ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ λα ζπλεξγαζηείηε καδί καο γηα ηελ εθαξκνγή
ηνπ ΠΔΑΠ θαη λα ζπλεηζθέξεηε κε φπνηνλ ηξφπν κπνξείηε. Η Οκάδα Έξγνπ ζα ζαο
δίλεη ηελ επθαηξία λα ζπκπιεξψλεηε θφξκεο αμηνιφγεζεο κε βάζε ηελ εθαξκνγή
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ηνπ ΠΔΑΠ, λα θηηάρλεηε θαη εζείο νη ίδηνη δξαζηεξηφηεηεο –εάλ ζέιεηε θπζηθά–
θαη λα ηηο κνηξάδεζηε κε ζπλαδέιθνπο ζαο. Δθφζνλ επηζπκείηε λα εκπιαθείηε κε
ηνλ νηνλδήπνηε ηξφπν, ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεηε ηλεκτρονικά έλα
εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζα ην βξείηε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Έξγνπ, ζηε
δηεχζπλζε: http://rcel.enl.uoa.gr/englishinschool/questionnaires.html.
2. Καλούμε όζοσς θαη φζεο απφ εζάο ηνπο παξαπάλσ εθπαηδεπηηθνχο αγγιηθήο
ενδιαθέρεζηε να ζσμμεηάζτεηε ενεργά ζηελ αμηνιφγεζε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηε
ζπγγξαθή καζεζηαθνχ πιηθνχ, λα εθδειψζεηε ην ελδηαθέξνλ ζαο ψζηε λα ζαο
θαιέζνπκε θαηαξράο λα εθπαηδεπηείηε ζηελ πξνζέγγηζε «Μάζεζε κέζσ
Σρεδηαζκνχ». Όηαλ έρεηε εθπαηδεπηεί, εθηφο ηνπ φηη ζα ζπλεξγάδεζηε καδί καο γηα
ηελ θαηαζθεπή πιηθνχ, ζα ζαο δεηήζνπκε λα ιεηηνπξγήζεηε σο πνιιαπιαζηαζηέο.
Η εθδήισζε ελδηαθέξνληνο ζαο παξαθαινχκε λα γίλεη κε ηελ ζπκπιήξσζε ηεο
εηδηθήο θφξκαο ηλεκτρονικά, ηελ νπνία ζα βξείηε ζηελ ίδηα κε ηελ παξαπάλσ
δηεχζπλζε: http://rcel.enl.uoa.gr/englishinschool/questionnaires.html.
Απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζα επηιεγνχλ πελήληα (50) άηνκα,
βάζεη ησλ παξαθάησ πξνζφλησλ γηα λα εξγαζηνχλ επηπιένλ ησλ δηδαθηηθψλ ηνπο
σξψλ, κε ζχκβαζε έξγνπ θαη, θπζηθά, κε ηελ αλάινγε ακνηβή.1
Γηα ηελ θαηαξρήλ ελεκέξσζή ζαο θαη ψζπνπ λα ιεηηνπξγήζεη ε ηζηνζειίδα, ζαο
απνζηέιιεηαη ην 60ζέιηδν ηεπρίδην κε ηίηιν «Τν Πξφγξακκα Δθκάζεζεο ηεο Αγγιηθήο
ζηελ Πξψηκε Παηδηθή Ηιηθία», ην νπνίν πεξηιακβάλεη:
1. Τν πιαίζην ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηα αγγιηθά ηεο Α’ & Β δεκνηηθνχ
2. Γεληθέο νδεγίεο γηα ην κάζεκα ηεο αγγιηθήο γιψζζαο ζε κηθξά παηδηά
3. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
4. Παξαδείγκαηα εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
5. Κείκελα γηα ηελ εθκάζεζε ηεο μέλεο γισζζάο ζε λεαξή ειηθία.
Με ηηο επρέο κνπ γηα θαιή ζρνιηθή ρξνληά
Καζεγήηξηα Β. Γελδξηλνχ
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Οη πξνυπνζέζεηο επηινγήο ησλ 50 εθπαηδεπηηθψλ δελ απαηηνχλ κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Ωζηφζν, ζα
ιεθζεί ππφςε αλ έρνπλ θάλεη εηδίθεπζε ζηε δηδαθηηθή ηεο αγγιηθήο ζηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο
θαη εηδηθφηεξα αλ έρνπλ θάλεη ζεκηλάξηα γηα δηδαζθαιία ηεο μέλεο γιψζζαο ζε κηθξά παηδηά (Teaching
Young Learners). Θα πξνηηκεζνχλ εθπαηδεπηηθνί κε άξηζηε γισζζνκάζεηα, εκπεηξία δηδαζθαιίαο ηεο
αγγιηθήο ζε δεκνηηθφ ζρνιείν, αθνζίσζε ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, εκπεηξία ζε δεκηνπξγηθά
projects θαη εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα παηδηά (extracurricular activities) θαη δηάζεζε λα δψζνπλ
ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν θαη ελέξγεηα ζην Έξγν. Μαδί κε ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο, ζα ρξεηαζηεί λα
ππνβάιινπλ θαη 2 ζπζηαηηθέο επηζηνιέο απφ κέιε ΓΔΠ, πξντζηακέλνπο (π.ρ. Σρνιηθνχο Σπκβνχινπο),
ή/θαη εθπαηδεπηηθνχο κε ηνπο νπνίνπο έρεη έρνπλ ζπλεξγαζηεί.
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