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ΘΕΜΑ: « Οδηγίες για  εκπαιδευτικούς ΠΕ60 & ΠΕ06 που τοποθετούνται για πρώτη φορά σε νηπιαγωγείο»

Λαμβάνοντας υπόψη:

α) τη με αριθμ. Πρωτ.  Φ.80378/ΓΔ4/26-07-2021 Υ.Α. (ΦΕΚ 3311, τ. β΄) με θέμα «Εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο 
πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου»
β) το με αριθ. Πρωτ. 12096/29-09-22 έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

σας ενημερώνουμε ότι:

Από το σχολικό έτος 2021-2022 εισήχθη στο πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων της χώρας η Αγγλική 
γλώσσα μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, βιωματικού χαρακτήρα.
Η εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας γίνεται με τη διάθεση εκπαιδευτικών ΠΕ06 για δύο(2) διδακτικές ώρες την 
εβδομάδα, σε κάθε τμήμα του πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος των Νηπιαγωγείων, σε πλαίσιο συνεργασίας 
με τον/τη νηπιαγωγό του τμήματος. 
Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 που τοποθετούνται για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο, κατά τις πρώτες δύο εβδομάδες (τέσσερις 
διδακτικές ώρες), παρακολουθούν το πρόγραμμα της τάξης, κατά τις διδακτικές ώρες που έχουν αναλάβει, με σκοπό 
την απαιτούμενη σταδιακή εξοικείωση των μαθητών/τριών αλλά και των ιδίων με το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, 
χωρίς να ξεκινήσουν δραστηριότητες στην Αγγλική γλώσσα.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 συνεργάζονται με τη Διεύθυνση του Νηπιαγωγείου και 
τις/τους νηπιαγωγούς ώστε α) να μελετήσουν τον προγραμματισμό του Νηπιαγωγείου, β) να εξοικειωθούν με τα 
διαθέσιμα μέσα και υλικά του Νηπιαγωγείου, γ) να παρατηρήσουν την εκπαιδευτική διαδικασία στην τάξη και δ) να 
γνωρίσουν τις οικογένειες των μαθητών/τριών.
 Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 και ΠΕ60 συνεργάζονται επίσης μεταξύ τους για το σχεδιασμό και την οργάνωση των 
δημιουργικών δραστηριοτήτων στα αγγλικά αναπτύσσοντας εκπαιδευτικά σενάρια, τα οποία θα αξιοποιήσουν όταν 
θα ξεκινήσουν οι δραστηριότητες στην Αγγλική γλώσσα.
Μετά την παρέλευση των δύο πρώτων εβδομάδων (4 διδακτικών ωρών), οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 μπορούν να ξεκινήσουν 
την εφαρμογή των δραστηριοτήτων, αφού συμβουλευτούν το εκπαιδευτικό υλικό και τα σενάρια που είναι διαθέσιμα 
στην Εκπαιδευτική Πύλη του ΕΑΝ (ean.auth.gr), ώστε να τα αξιοποιήσουν σε συνεργασία με τον/τη Νηπιαγωγό.

                            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
          ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ               
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α΄

Βαθμός ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός προτεραιότητας: 

Μαρούσι, 11-10-2022
Α.Π.: Φ5/ 124777 /Δ1

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : https://www.minedu.gov.gr  
Email : spudonpe@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Σοφία Λαπατά
Τηλέφωνο : 210 344 3372 

 
 ΠΡΟΣ:  Πίνακας αποδεκτών 

 ΚΟΙΝ.: Πίνακας κοινοποιήσεων
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 Σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να διατεθεί ή να χρησιμοποιηθεί έντυπο εκπαιδευτικό υλικό στην Αγγλική γλώσσα 
(εγχειρίδια κ.λπ.) εκτός βιβλίων λογοτεχνίας για παιδιά (ιστορίες, παραμύθια κ.λπ.). Τονίζεται ότι η έμφαση δίνεται 
στον προφορικό λόγο και δεν αναμένεται από τα παιδιά γραφή και ανάγνωση στην Αγγλική γλώσσα.
Επιπροσθέτως υπενθυμίζεται ότι, η εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση συνολικής διάρκειας 24 ωρών για την 
Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο (ΕΑΝ) είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ60, και τους 
εκπαιδευτικούς ΠΕ06 που τοποθετούνται σε νηπιαγωγείο.
Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ60 και ΠΕ06, μετά την τοποθέτησή τους, θα πρέπει να παρακολουθούν τις 
ανακοινώσεις του ΙΕΠ (http://iep.edu.gr/el/anakoinoseis-top) σχετικά με την έναρξη νέας περιόδου αιτήσεων και να 
υποβάλουν αίτημα συμμετοχής τους μέσω της ιστοσελίδας του ΙΕΠ 
(https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) ακολουθώντας την αναφερόμενη στην ιστοσελίδα σχετική 
διαδικασία. 
Για ερωτήματα σχετικά, μπορείτε να απευθύνεστε στο helpdesk του ΙΕΠ:  
https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=50

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕ, ΔΕ & ΕΑΕ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή 

1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.

http://iep.edu.gr/el/anakoinoseis-top
https://www.iep.edu.gr/helpdesk/open.php?topicId=50
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

A/A Επωνυμία
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού 

Ταχυδρομείου

1 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπαίδευσης της χώρας pde@sch.gr

2 Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ60 & ΠΕ06 της χώρας μέσω των οικείων ΠΔΕ

3 Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας dipe@sch.gr

4 Δημόσια Νηπιαγωγεία (μέσω των οικείων Δ/νσεων)

A/A Επωνυμία
Διεύθυνση 

Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου

1 ΙΕΠ
   info@iep.edu.gr 

mailto:pde@sch.gr
mailto:info@iep.edu.gr
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