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Διευθύντριες/Διευθύνουσες
Δημόσιων Νηπιαγωγείων
Θέμα: Δραστηριότητες/έργα αποτίμησης της ανταπόκρισης των παιδιών
Προδημοτικής σε επιδιώξεις Γλωσσικής Αγωγής
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας, ανακοινώνει την πιλοτική εφαρμογή μιας σειράς ενδεικτικών δραστηριοτήτων, για
το γνωστικό αντικείμενο της Γλωσσικής Αγωγής, για τα παιδιά της Προδημοτικής
Εκπαίδευσης που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, την ερχόμενη σχολική
χρονιά 2022-2023. Οι ενδεικτικές δραστηριότητες αντιστοιχούν σε βασικές επιδιώξεις του
Αναλυτικού Προγράμματος Προσχολικής Εκπαίδευσης (3 χρόνων-Προδημοτική) 2020, για το
γνωστικό αντικείμενο της Γλωσσικής Αγωγής.
Σκοπός των δραστηριοτήτων αυτών είναι η διευκόλυνση της/του νηπιαγωγού στην
αποτίμηση της ανταπόκρισης του παιδιού σε άξονες της Γλωσσικής Αγωγής (προφορική
επικοινωνία: ακρόαση και ομιλία, γραπτός λόγος: ανάγνωση, κατανόηση, γραφή και γραπτή
έκφραση), ώστε να ανιχνευτούν πιθανές πτυχές που χρειάζονται ανάπτυξη. Οι ιδιαιτερότητες
των δύο τελευταίων σχολικών χρονιών επιβάλλουν την αποτίμηση των αναγκών των
παιδιών, ώστε να υποστηριχτεί η εστιασμένη προσπάθεια στήριξης των παιδιών στο
Δημοτικό Σχολείο. Οι ενδεικτικές αυτές δραστηριότητες θα αποσταλούν σε όλα τα δημόσια
νηπιαγωγεία σε έντυπη μορφή (ένα για κάθε παιδί Προδημοτικής) με αναλυτικές σχετικές
οδηγίες.
Προηγουμένως, οι νηπιαγωγοί θα τύχουν διαδικτυακής ενημέρωσης από τις οικείες
Επιθεωρήτριες και λειτουργό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ώστε να μπορούν να
εφαρμόσουν τις δραστηριότητες με κάθε παιδί ομαλά και χωρίς δυσκολίες. Η ενημέρωση θα
πραγματοποιηθεί στις 9 και 12 Μαΐου και ώρα 13:15 – 14:00. Κάθε νηπιαγωγός θα επιλέξει
μία από τις δύο ημερομηνίες και θα συνδεθεί με ένα από τους παρακάτω συνδέσμους:
-

Ενημέρωση για Δραστηριότητες/Έργα, Ημερομηνία 9/5/2022
Ενημέρωση για Δραστηριότητες/Έργα, Ημερομηνία 12/5/2022

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 1434 Λευκωσία
Τηλ.: 228006661 Φαξ: 22428277 Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy

Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα, το κάθε δημόσιο νηπιαγωγείο καλείται να επιστρέψει
συμπληρωμένα τα σετ δραστηριοτήτων για κάθε παιδί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, μέχρι
και τις 15 Ιουνίου 2022, το αργότερο. Οδηγίες σχετικά με την επιστροφή των σετ
δραστηριοτήτων σε φάκελο/πακέτο περιλαμβάνονται στο υλικό που θα αποσταλεί στα
νηπιαγωγεία.
Στο τέλος της διαδικασίας, όσες/οι νηπιαγωγοί επιθυμούν, θα κληθούν να δώσουν την
ανατροφοδότησή τους για τη σειρά δραστηριοτήτων, ανώνυμα, με στόχο τη βελτίωση ή/και
αναπλαισίωση/αναδόμησή τους.
Για οποιεσδήποτε δυσκολίες, απορίες ή/και διευκρινίσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε
στην ηλεκτρονική διεύθυνση prosxoliki@cyearn.pi.ac.cy

Δρ Μάριος Στυλιανίδης
Διευθυντής
Δημοτικής Εκπαίδευσης
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Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου
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