
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Διαδικτυακή επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ06 & ΠΕ60»   
 
Αγαπητές/οι συνάδελφοι  
 
Σας καλούμε  να παρακολουθήσετε και να συμμετέχετε ενεργά με ερωτήσεις και 
σχόλια  το  διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο: «Η φιλοσοφία του νέου 
Προγράμματος Σπουδών της Προσχολικής Εκπαίδευσης και η ενσωμάτωση της 
αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο» την Πέμπτη, 9 Ιουνίου ώρα 6μμ στην αίθουσα 
webex:  
https://minedu-secondary.webex.com/meet/epoulla  

Εισηγήτρια: Ευθυμία Πεντέρη *  ( δείτε σύντομο βιογραφικό)  
 
Περίληψη εισήγησης 
 
Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών της Προσχολικής Εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των 

σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεων για την ανάπτυξη και τη μάθηση των 

παιδιών, περιγράφει τους στόχους, τη φιλοσοφία και τις διαδικασίες σχεδιασμού 

και ανάπτυξης κατάλληλων και πλούσιων σε εμπειρίες και ερεθίσματα μαθησιακών 

περιβαλλόντων, αντανακλώντας ταυτόχρονα τις εθνικές προτεραιότητες και 

στόχους για το νηπιαγωγείο. Στην παρούσα εισήγηση, αναλύονται οι βασικές αρχές 

και η μεθοδολογία που προτείνονται αναδεικνύοντας τις προκλήσεις και προοπτικές 

της δημιουργικής ενσωμάτωσης της αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα του 

νηπιαγωγείου, υπό το πρίσμα της ανάπτυξης των ικανοτήτων του 21ου αιώνα που 

συνδέουν την προσχολική εκπαίδευση με την παγκόσμια διάσταση της εκπαίδευσης 

και υποστηρίζουν τον κοινωνικοπαιδαγωγικό προσανατολισμό της. Αναδεικνύεται ο 

κοινωνικοπολιτισμικός χαρακτήρας της μάθησης και ο παιδοκεντρικός χαρακτήρας 

εκπαιδευτικού προγράμματος, το οποίο βασίζεται στις θετικές και υποστηρικτικές 
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Κοιν.  
• Περιφερειακό Δ/ντη Εκ/σης Κρήτης  

 •Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκ/σης Ηρακλείου   

 •Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκ/σης Λασιθίου  

 •Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκ/σης Ρεθύμνου 

 •Δ/νση Π/θμιας& Δ/θμιας Εκ/σης  Χανίων  

 
Εσωτερική Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης 
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σχέσεις που υποστηρίζουν τη λειτουργία του νηπιαγωγείου ως κοινότητα μάθησης. 

Η συνεργασία των εκπαιδευτικών και των δύο ειδικοτήτων συνιστά κλειδί επιτυχίας 

του εγχειρήματος καθώς όχι μόνο διασφαλίζει το απαραίτητο παιδαγωγικό κλίμα 

στην τάξη και τη σχολική κοινότητα, αλλά βελτιστοποιεί τον διδακτικό σχεδιασμό 

και ενισχύει τη «συνέχεια» των μαθησιακών εμπειριών των παιδιών.  

 
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής και 
να γράψετε τα ερωτήματα σας προκειμένου η Κα Πεντέρη να προσαρμόσει την 
εισήγηση της ανάλογα. Για τον σκοπό αυτό σας επισυνάπτουμε το πρόγραμμα 
σπουδών ( μπορείτε να το βρείτε και σε αυτό το link: http://iep.edu.gr/el/nea-ps-
provoli ) 
 
 Καλό θα είναι τα ερωτήματα σας να έχουν υποβληθεί μέχρι την Παρασκευή, 3 
Ιουνίου  
 
Ηλεκτρονική Φόρμα Συμμετοχής 
 
Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής  
 
Με εκτίμηση  
 
Ελένη Πουλλά ( ΠΕ06)  
Ελευθερία Δέλλα ( ΠΕ60)  
Μαρία Μπαδιεριτάκη ( ΠΕ60)  
Δήμητρα Πλατάκη ( ΠΕ60)  
ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Κρήτης  
 
 
 
* Η Πεντέρη Ευθυμία είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της 

Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία με γνωστικό αντικείμενο Κοινωνική 

Παιδαγωγική και εφαρμογές στην προσχολική εκπαίδευση. Έχει την επιστημονική 

ευθύνη και την εποπτεία της εκπόνησης του (νέου) Προγράμματος Σπουδών του 

Νηπιαγωγείου (2021) και του Οδηγού Νηπιαγωγού (Στο πλαίσιο της Πράξης  

«Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» " του ΙΕΠ με MIS 5035542) 

καθώς και της εκπόνησης του σχετικού επιμορφωτικού υλικού (Στο πλαίσιο της 

Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το 

εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΙΕΠ με 

MIS 5035543). Ήταν μέλος της Ομάδας Έργου του ΙΕΠ ως εξωτερικός 

εμπειρογνώμονας μαζί με την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αλεξίου του ΑΠΘ για την 

πιλοτική εφαρμογή της Εισαγωγής των Αγγλικών στο Νηπιαγωγείο και είναι 

επιστημονική συνεργάτης στο Πρόγραμμα ΕΑΝ. Έχει λάβει μέρος ως ερευνήτρια σε 

ελληνικά και διεθνή επιστημονικά προγράμματα. Στα επιστημονικά της 

http://iep.edu.gr/el/nea-ps-provoli
http://iep.edu.gr/el/nea-ps-provoli
https://forms.gle/6u8bzXVBBaP6Mxka9


ενδιαφέροντα εντάσσονται η συνεργασία σχολείου-οικογένειας-κοινότητας, η 

κοινωνικοπολιτισμική μάθηση στις μικρές ηλικίες, η προαγωγή της 

συναισθηματικής ευημερίας και του δικαιώματος της ενεργού συμμετοχής των 

παιδιών στην προσχολική εκπαίδευση, η ανάπτυξη της ιδιότητας του πολίτη, η δια 

βίου επαγγελματική μάθηση, η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.   

 

 

 


