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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.7/76108/ΓΔ4
Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα στο Νηπιαγωγείο.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. γ της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/
1985 (Α΄167) «Δομή και Λειτουργία της Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,
όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4692/2020 (Α’ 111) με θέμα «Αναβάθμιση του σχολείου
και άλλες διατάξεις»,
β. του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με εκπαιδευτικές ανάγκες»,
γ. της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (Α’ 199)
«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 82 του ν. 4368/2016,
(Α’ 21), «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού
έργου και άλλες διατάξεις»,
δ. του άρθρου 2, του ν. 3966/2011 (118 Α’) με θέμα «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων,
Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση
του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1, του άρθρου 70 του ν. 4485/2017 (Α’ 114)
και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 53, του ν. 4547/2018
(Α’ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις»,
ε. του Κεφ. Β του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών
σχολείων» (Α΄ 109, διόρθ. σφάλμ. Α΄ 112), όπως ισχύει,
του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά
όργανα», σε συνδυασμό με την παράγραφο 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημό-
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σιας διοίκησης», του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»,
στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
η. της υπ’ αρ. 6631/Υ1/20.7.2019 υπουργικής απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009),
θ. της υπ’ αρ. 21072β/Γ2/28.02.2003 (Β΄304) υπουργικής απόφασης «Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.) Δημοτικού-Γυμνασίου: Μουσικής,
Ξένων Γλωσσών, Οικιακής Οικονομίας, Πληροφορικής,
Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Τεχνολογίας, Φυσικών Επιστημών (Βιολογίας, Γεωλογίας, Γεωγραφίας, Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο, Φυσικής, Χημείας), Φυσικής Αγωγής, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων
Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικών Προγραμμάτων
Σπουδών (Α.Π.Σ.) Προσχολικής Αγωγής, προγράμματα
σχεδιασμού και ανάπτυξης διαθεματικών δραστηριοτήτων (Ευέλικτη Ζώνη, Αγωγή Υγείας, Ολυμπιακή Παιδεία,
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) και Παράρτημα: Οδηγίες
προς τους συγγραφείς σχολικών βιβλίων, Προδιαγραφές
σχολικών βιβλίων.»,
ι. της υπ’ αρ. 85317/Δ3/29/05/2019 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού
και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου
και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου» (Β΄ 2171).
2. Το με αριθμ. 29/11.06.2020 απόσπασμα πρακτικού
του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/284/73284/
Β1/12.06.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
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Άρθρο Μόνο
Την πιλοτική εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας μέσα
από δημιουργικές δραστηριότητες για δύο (2) διδακτικές
ώρες εβδομαδιαίως στο υποχρεωτικό πρωινό πρόγραμμα, των δημόσιων Νηπιαγωγείων γενικής παιδείας όλων
των τύπων κατά το σχολικό έτος 2020-2021. Τα πιλοτικά
Νηπιαγωγεία, θα οριστούν από το Υ.ΠΑΙ.Θ, έπειτα από
σχετική εισήγηση των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης με κριτήρια την αντιπροσώπευση όλων των
τύπων περιοχών, αστικών, ημιαστικών και αγροτικών, καθώς και τη γεωγραφική κατανομή τους ώστε να αντιπροσωπεύεται όλη η επικράτεια. Σκοπός της εισαγωγής της
δημιουργικής ενασχόλησης των παιδιών με την Αγγλική
γλώσσα, είναι ο εμπλουτισμός του προγράμματος του
Νηπιαγωγείου - μεθοδολογικά και θεματικά- όχι μόνο
για την γλωσσική αλλά και για την ολόπλευρη ανάπτυξη των ικανοτήτων των νηπίων και τη διαμόρφωση της
ταυτότητας του ενεργού πολίτη στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον.
Για την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής είναι
απαραίτητη η αλληλεπίδραση και η συνεργασία του/
της Νηπιαγωγού με τον/ την εκπαιδευτικό της Αγγλικής
γλώσσας, η οποία θα έχει ως αφετηρία την οργάνωση
και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου στο
Νηπιαγωγείο, με έμφαση στην αξιοποίηση των αναγκών,
των κλίσεων και των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων των μαθητών και μαθητριών της προσχολικής εκπαίδευσης.
Για την επίτευξη των στόχων της πιλοτικής εφαρμογής
προβλέπεται από κοινού σύγχρονη και ασύγχρονη εξ
αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Αγγλικής
γλώσσας και των Νηπιαγωγών σε δύο τουλάχιστον φάσεις, η οποία θα υλοποιηθεί από μέλη ΔΕΠ ή/και ΣΕΕ ή/
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και εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων ή/και στελέχη του ΙΕΠ.
Η πρώτη φάση της επιμόρφωσης (διάρκειας 10-12
ωρών) θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο 2020 και
θα αφορά σε θεματικές σχετικές με τα αναπτυξιακά
χαρακτηριστικά των παιδιών προσχολικής ηλικίας, με
τη φιλοσοφία και τη λειτουργία του προγράμματος του
Νηπιαγωγείου καθώς και με τη λειτουργική ένταξη της
ξένης γλώσσας στις προβλεπόμενες μαθησιακές περιοχές του Προγράμματος Σπουδών του Νηπιαγωγείου
μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες. Στη συνέχεια
και κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικές δράσεις, ανάλογα με τις
ανάγκες των εμπλεκομένων με σκοπό την υποστήριξη
των εκπαιδευτικών και την ανατροφοδότηση σχετικά με
την εξέλιξη του προγράμματος.
Το πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής καθώς και το επιμορφωτικό/εκπαιδευτικό υλικό θα ανατεθεί σε ειδικούς
εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα υποστηρίζουν και θα παρακολουθούν το πρόγραμμα καθ’ όλη τη διάρκειά του. Με την
ολοκλήρωση της πιλοτικής δράσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα συντάξει έκθεση με βάση τα πορίσματα
της διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης του προγράμματος προκειμένου να γνωμοδοτήσει προς το Υ.ΠΑΙ.Θ. για
τη διεύρυνσή του σε όλα τα Νηπιαγωγεία της χώρας.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 17 Ιουνίου 2020
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
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